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ANEXO 1 

1- questões formuladas nos primeiros encontros dos grupos 

2 - guião das entrevistas finais 
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QUESTÕES FORMULADAS NOS PRIMEIROS ENCONTROS DOS GRUPOS 

(Novembro/Dezembro de 1998) 

1. Num tipo de trabalho que visa uma aceitação activa da diversidade cultural, como este que 

vos foi proposto, que tipo de situações consideram que devem ser registadas17 

2. Em que medida esta diversidade cultural - os vários padrões culturais, os vários estilos de 

vida,... - "afectam" a vida na vossa escola? 

3. E na escola em geral17 
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GUIÃO DAS ENTREVISTAS FINAIS 

1. - À semelhança do ano anterior, e relativamente à mesma temática, se este ano tivesse de 
fazer um registo das situações que tem vivido, qual seleccionaria? Porquê17 

2. - O que a levou a aderir ao projecto17 

3. - Considera que algum dos aspectos que abordámos no âmbito do projecto EDUCERE, no 
ano anterior, está actualmente presente no trabalho que desenvolve? Quais? Como? 

4. - O que mais lhe agradou no Projecto EDUCERE? 

5. - Se voltássemos a viver o projecto, o que mudaria? E o que pensa da metodologia utilizada? 
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ANEXO 2 

Primeiros encontros dos grupos 
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PRIMEIROS ENCONTROS DE GRUPOS 

Escola/Jardim de Infância do Sul 
Dezembro 98 

P - Eu organizei alguns tópicos relacionados com as questões que nos propomos desenvolver, no 
projecto, que poderão a ajudar a estruturar esta conversa. A primeira questão será: Num tipo de 
trabalho que visa uma aceitação activa da diversidade cultural, como estes que lhes é proposto que 
tipo de situações consideram que devem ser registadas? 

O - Da aceitação da diversidade? 

P - O objectivo do trabalho é a aceitação activa da diversidade. Nesse sentido, o que é que 
deveremos seleccionar para observar, registar e analisar? 

O - Ora bem. Eu noutro dia já me pus a registar um jogo que nem sequer foi programado. Achei 
que... a evolução... foi pena de facto não ter na altura uma câmara de filmar, porque foi um trabalho 
que eu achei que, sem pensar, sem programar, foi interessante. 

Foi assim: andaram aqui os electricistas a por os holofotes e deixaram aqui para aí um vinte 
caixotes. Então tudo começou a meter-se lá dentro e os outros a puxar. E claro, eles ficaram loucos 
com aquilo. Um começou, o outro começou. 

H - Eles organizaram-se. Ia um, ia outro... 

O - Ás tantas, andaram ali uma meia hora, houve um que resolveu puxar com muita força 
mesmo, e rasgou. E gostou de ter rasgado e rasgou mais e mais... e levou para um canto e deu 
pontapés. Depois começou... a outra parte. Depois olhou para mim, como quem diz " o caixote não 
se magoa ". Estava a ver o que eu dizia. E continuou. Ao fim de algum tempo estavam os caixotes 
todos destruídos. E estavam aí uns oito aos pontapés. E deram, deram... Ás tantas, alguns já estavam 
a virar para a violência. Ás tantas uma de nós diz: " está na hora de irmos para a sala, e tal ". Fomos 
para a sala e eu resolvi perguntar-lhes como é que tinha sido, com os caixotes. Então saíram as coisas 
mais incríveis. Porque ficaram felizes, porque... diziam coisas giras. Pronto. Algumas coisas registei. 
Depois, porque eu só registei depois, alguns diziam que estavam contentes e outros zangados. Ou 
que estavam contentes mas também zangados, pronto. Então andámos a procurar caras de pessoas 
zangadas outros fizeram caras zangadas, depois... percebes? Procuraram, procuraram, trouxeram de 
casa, fizeram aquelas colagens ali e pronto. Depois, ainda fizemos uma dança dos zangados. E aí 
nessa dança eu parti-me a rir. Ri-me imenso. Porque cada um fazia um gesto e então apareceram as 
coisas mais incríveis. 

E aquilo de facto era giro ter sido filmado. E achei que era uma actividade que, sem ser 
preparada, teve alguma... Eu estou a registar aquilo. Não sei se achas?... 

P - Eu primeiro gostava que todas se pronunciassem. 

E - Eu noutro dia também tive assim uma coisa inesperada. Com uma miudita a A , fez anos e a 
mãe, já é costume e eu não me importo nada que eles festejem na escola e eles adoram. Então trouxe 
um bolo e pediu-me para filmar porque o pai acho que não está cá. Para o pai Ter uma ideia dos anos 
da miúda, dos companheiros, da professora. Lá filmou a aula e na altura de cantar os parabéns, e 
depois fomos um bocadinho lá para fora. Entretanto a mãe continuou a filmar, no recreio. E uma 
maneira para os chamar a todos, a Dona F. que é espectacular, fez uma roda com as canções que ela 
cantava, juntou-os todos a cantar as canções. Não sei se era por estar a filmar ou se era por gostarem 
da roda, o certo é que ela conseguiu juntar uma roda, os miúdos todos, aderiram todos. E a senhora 
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continuou a filmar. Não sei se é importante. A empregada, todos a... se calhar é importante. Ela a 
cativar as crianças com as canções de roda antiga. 

E depois há outras situações na sala de aula. Porque eu tenho um surdo-mudo dentro da sala. E é 
engraçado porque há situações muito caricatas e muito interessantes quando... Aquela J. é uma 
miúda muito preocupada. E depois está sempre a aprender em casa para dialogar com o João. Eu 
estou sempre atenta ao diálogo deles. Fazem um esforço muito grande para o João os entender. E em 
entender o João. Há muitos miúdos que, por acaso, que são pronto, dignos de registo (Riso) mas não 
posso andar lá com a câmara de vídeo. Mas pronto mas vemos depois. 

H - Eu acho que são as reacções deles. Umas são de agressividade, outras são de pôr-se bem com 
os outros e acho que isso é que é importante. E mais, realmente para se observar estas atitudes é 
através de histórias e de jogos,. Principalmente nos jogos. Nos jogos manifestam-se muito. Ou é da 
competição, ou é o cumprimento das regras que se vê muito bem o sentido dos miúdos. E depois 
discutir essa regras. O que eles acham, o que não acham. Mesmo nos personagens das histórias eu às 
vezes pergunto: " qual é o personagem que vocês gostavam de ser ? E porquê7 " Porque acho que 
nos dá uma pista. Acho que há muita agressividade. 

P - Mas em termos de representação da diversidade cultural nesta escola, o que é que pensam... 
para além dessa diversidade de comportamentos... em que termos descrevem essa diversidade? 

H - Eu acho que não há assim nada de muito acentuado. Há. 

O - Há nos comportamentos. 

P - Por exemplo a I. já falou numa criança que é surda. A partida já é... 

O - E eu tenho uma criança com trissomia 1. 

P - è um tipo de diversidade que não sendo exactamente de origem cultural... 

O - E tenho um miúdo que quase não fala, quase não percebe. Até estou a fazer XXX com ele 
para... Quer dizer, ele fala imenso só que nós não conseguimos entender o que ele diz. 

De facto é um caso. Eu até estou a fazer uma espécie de XXXX para saber quais são os 
problemas que eles têm. Para reflectir. Por uma questão de orientação do trabalho. E, por exemplo, 
agora no Natal fiz uma selecção de histórias em que está implícito a amizade, os amigos... porque, de 
facto eles são muito violentos. 

P - Mas dentro do grupo de crianças existe uma diversidade cultural, propriamente dita? 

E - Eu tenho! Lembras-te do caso a Anabela? Ela, ninguém sequer se sentava à beira da miúda. 
Tenho feito um esforço enorme. O único que não rejeitou sentar-se com ela foi o João o surdo. 

Mas trocámos e " aí não quero ". 
Ninguém gosta do lugar ao pé dela! E não sei porquê. 

O - Ela é... mulata. 

E - Mas não é assim tão... 
Mas eu noto que... 

H- A irmã que aqui está, também foi complicado. Aquelas histórias de sentar-se sozinha " foi 
uma alegria. E até dançava " 

E - Olha, eles estiveram já dois anos comigo. Juntos. Por isso já... 
Mas é uma coisa que eu me ponho a observar e não sei. Mas os colegas rejeitam-na. 
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H - Quando ela estava no J. I. o que eles diziam muitas vezes... ela não falava quando estávamos 
na roda, mas era jogo... agora nós arranjávamos pronto eu combinei outra maneira de ela falar. 
Falava como quisesse. E ela participava da maneira que quisesse. 

E - Mas ela participa, ela intervém sem ser solicitada, ela procura... Não há problema nenhum. O 
problema dela é na relação com os colegas. Com os outros. Por exemplo: estávamos a fazer aulas de 
expressão corporal com o Ginásio, pois se estão a dar a mão, se ela calha, começam logo: " Fum, 
fum... ". Enão dá... 

H- E já tentaste saber porquê11 

E - Estou atenta... Ela vinha arranjadinha... não é por questões de higiene... ela agora, pronto, está 
a começar a faltar porque ela foi entregue aos pais. A tia esteve aqui muito chorosa a dizer que lhe 
tinham tirado a miúda e já estava com ela há muito tempo. Eu até ao almoço na cantina disse: "O 
Anabela diz à mãe que agora podes almoçar na cantina, porque ela só paga 30S00 sempre deve 
comer melhor do que, se calhar em casa. Não sei. 

O-Aquilo é... 

E - E um pandemónio, não é? Então hoje, pronto, estava a contar...Eu até lhe ofereci os livros, 
mas a tia comprou-lhe o caderninho, o materialzinho. Ela até estima muito. 

O - Otribunal tirou-lhes os filhos e agora... E a escola também... tem voz activa... olha o E.... 

E - O E. era outro caso mas adaptou-se muito bem. Passava o tempo atrás das meninas aos 
beijinhos. É muito beijoqueiro. Mas não falta muito. Mas, a Anabela é o caso que mais me está a 
preocupar... por causa da rejeição dos colegas. 

P - E ao nível sócio-económico, não notam diferenças9 

E - Eu até ia a dizer. Tenho um grupo que vive bem, não é, e tenho outro que... 

O e H - Mas acho que os miúdos não se apercebem... 

E - Não, não! Eu estou a dizer o que me apercebi. 

H - Eles trazem as mesmas coisas, nos lanches, não há nada que... 

E - Pelo contrário. Os que têm mais dificuldades são os que trazem coisas mais... Eu é que noto. 

O - Sim. Eu, por exemplo, a avó do E. penso que da reforma dela, não sei quanto é, faz questão 
que não falte nada... 

E - Mas olha! Eu aqui à tempos mandei a mãe ir à delegação falar com o prof. T, porque ela só teve 
escalão C. Teve de pagar 100 $00. Ela disse que não podia pagar 100 $00 e eu disse-lhe para ela ir 
falar... 

O - Como é que pode ser? Só ela a trabalhar... 

E - E é a dividir por três... Agora vamos lá ver... Eles uns com os outros relacionam-se bem. Eu é 
que estou a notar essa diferença com ela. 
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O - Eu sinceramente nunca notei. Notava que ela não gostava muito de participar. No início. Depois 
eu tentei, fui falar com a psicóloga e tudo... Achei que enfim... a miúda estava retraída e tinha mais 
do que razões para... e quando alguém se aproximava muita dela.. 
Mas, depois, isso de rejeição, sinceramente, não notei... Notei foi aquela dificuldade de falar... No 
fim do anoja falava. 

E - Mas agora, ela até me disse noutro dia que " os meus colegas não se sentam ao pé de mim e não 
querem dar-me a mão"... 

O - É um bocado curioso, não é? O ano passado não havia rejeição e agora... Já viste? Também é 
para nós pensarmos... 

P - Olhem, e em relação... ( já disseram que não há uma heterogeneidade muito visível à partida) não 
notam que os estilos de vida das crianças afectam o funcionamento da escola'7 

E - Não!... Até essa diferença do E. pronto, ele é assim um bocadinho mais lento, mas... participa. 

P - E ao nível dos pais? O diálogo dos pais com a escola. Exigem alguma transformação, da forma 
de organizar a escola, ou ao nível do currículo... 

E - Não... Também ainda tenho pouco tempo porque estou a trabalhar com o Io ano. Mas acho que 
os pais têm sido muito cooperantes. Não tem havido problemas... 

H - Eu lembro-me, que o ano passado quando nasceu a filha que até houve da parte dos outros pais 
apoio! " Tenho lá um carrinho, tenho isto, tenho aquilo "... 
Pronto não havia assim nada de rejeição. 

E - Não, com o E., até pelo contrário. 
O problema é a Anabela. Agora tenho é de estar atenta para ver se consigo descobrir... ver qual é o 
problema da rejeição dela. Pode ser que nalguma situação se eu consigo descobrir. Porque aos pais 
não vale a pena... 
O pai noutro dia veio cá. Era um senhor de idade. Eu não entendi nada. Conhecem-no? 

Todas -Não... 

E - Pronto, muito sujo, um senhor assim com uma idade - já não é novo, mas com um aspecto muito 
abandalhado. Eu não percebia nada do que o senhor dizia! Queria os livros, que ia para a mãe. Foi o 
que eu percebi. " Ela leva os livros se mudar de escola. Diga à sua esposa se a vai mudar de escola. 
Pensando eu... Mas não entendi nada. 
A mãe, não conheço. Tinha muito contacto era com a tia. 

P - E em relação às metodologias? 
Nunca sentiram necessidade de alterar as metodologias, que tinha inicialmente previsto? Ou que 
habitualmente... 

E - Eu tive de mudar por causa do João (surdo-mudo). 

P - Só nesse caso? 

E - Estava com ideias de usar o método " Jean-Qui-rit "mas tive de adoptar outro não dá para a 
língua gestual. Adoptei a língua gestual e tenho uma colega do ensino especial que está algum tempo 
comigo e tenho a Ana que é uma jovem paga pela Câmara que está algum tempo comigo para apoiar 
o João. Ela também é surda-muda e serve de mediadora. Eu também já aprendi mas... 
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H - Ela tem um bom relacionamento, não tem9 

E - Tem, tem. Com o João e com os outros miúdos. Eles gostam muito dela. Por exemplo conto uma 
história. Ela está a 1er por exemplo com dois miúdos. Depois dramatizam a história. O João faz parte 
com gestos e dramatizamos com a língua... Quer dizer, as aulas são espectaculares. Só que aquilo... 
Tive que ajustar muito. Por exemplo, no conto tive que mudar, depois de fazermos o feed-back do 
conto para o João entender... 
Pronto, tenho que ajustar as coisas para tirar partido... 

P - Estas questões prendem-se por um lado com a definição de... quando falámos de diversidade 
falámos de quê? Depois, que situações é que, neste contexto de trabalho é que nós vamos ter de 
privilegiar. 
Se é difícil nós seleccionarmos aquela situação X que achamos... Porque, se calhar, também não 
podemos estar a filmar tudo a toda a hora. Se calhar também não é viável. Seria, se calhar o 
desejável, mas não possível tecnicamente. Por isso, relativamente aos registos das situações eu penso 
que é desejável filmar ou gravar... portanto, da forma que tiverem possibilidade . 
Mas pelo menos a gravação sonora é mais fácil do que a câmara de vídeo. 
Se puderem dispor de uma câmara e quiserem usar... Se não, sugiro que recorram às da Faculdade. 
Só têm a maçada de as irem buscar e levar... 

O - Eu tenho... 

H - Quer dizer, eu também tenho... mas andarmos com a máquina para trás e para a frente... Não é 
uma coisa assim tão leve e... nós temos de pensar numa situação9 

P -Não, não têm... 

E - Então temos de ter a máquina sempre pronta0 

P - Ou então vocês pensarem: " Vamos levar a máquina X dias por semana e "... 

H - Era nesse campo que eu estava a pensar, mas com actividades, digamos, combinadas... 

P - Mas porque é que eu digo que se calhar não é... pode ser também... agora o que eu sugiro que se 
faça neste contexto é que se registem as situações ditas normais. Do quotidiano lectivo! 
Actividades normais, que podem também ser festas... Actividades normais do dia-a-dia onde se 
privilegia a interacção entre as crianças, entre os educadores, educadores crianças, auxiliares de 
acção educativa. Pode ser no contexto do recreio, ou noutra situação. Portanto não é necessário estar 
a preparar uma determinada actividade para depois analisar. Não é isso. E analisar o processo 
educativo normal. O quotidiano educativo. Aquilo que estivamos a falar à um bocado. O saber ver 
para depois se perceber porque é que se faz isto ou aquilo, estava-se por exemplo a falar da questão 
do apoio educativo, mas aqui é no geral. Por exemplo a Ilidia falou daquela criança com a NEE, de 
certeza que tem situações riquíssimas para observar na aula. 
Mas isto é um caso muito explícito. 
E o que é que se pretende com este projecto? Primeiro, é perceber a heterogeneidade que existe, 
mesmo que não existam diferenças muito visíveis. Porque nós partimos do pressuposto que são só as 
diferenças étnicas que é importante... 

( Todas falam a mesmo tempo ) 

E - Ela ( a Anabela) até na cor nem é... 
A outra irmã é mais escura. Não tem a ver com a cor. Os miúdos... 

H - É, até quando tínhamos a M., chamavam-lhe " preta ". E com esta nunca houve nada... 
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E - Já me disseram, noutro dia, no princípio, que... alguém disse que a mãe dela e preta. Mas ja nao 
sei... Ah! Já sei! Foi a irmã , a irmã entrou e disse: " Venho chamar a minha irmã! " E eu disse " irmã 
09 "fiquei surpreendida " tu tens aqui uma irmã? " (riso) e ela : " Tenho é a Anabela ". E eu, 
naturalmente mandei-a entrar. E depois o M. disse " Ah! A irmã... " eu não sei se ela topou a minha 
surpresa... eu tentei disfarçar a surpresa perante uma irmã muito pretinha e a outra... Não parecia 
nada. 
Então ele disse: " É que a mãe dele é preta ". Mas não... 

P - Porque esta questão que se pretende trabalhar é no processo educativo, no discurso educativo, 
transmitem-se determinados valores e transmite-se um saber direccionado para o aluno que se 
aproxima do " cliente ideal ". Aquele aluno de classe média. Sobretudo as escolas do Io ciclo que 
têm um currículo formal, já estruturado, normalmente os saberes são dirigidos às crianças que não 
acedem tio facilmente a eles. No fundo, é saber de que forma a nossa actuação, enquanto 
professores educadores, vai ser a da transmissão desse saber ( privilegiando aquele " cliente " X e os 
outros ficam à margem)... ou... 
As nossas mensagens, muitas vezes , falam da realidade da classe média. Quando falámos, por 
exemplo, dos estilos de vida, estamos muitas vezes a reportar-nos às nossas próprias experiências 
veiculadas por exemplo nos media, e por exemplo o caso das crianças que fogem a estes padrões... 
Até a própria constituição da família é diversa, não tem de ser a tradicional... 

H - Eu, por acaso, no Natal, questionei-me várias vezes. O natal é a festa da família, dos amigos. E 
questionei-me várias vezes: " A família, também não posso... há famílias actualmente muito 
diferentes. Quer dizer, os amigos, a amizade, não sei quê, isso ficou... E é as prendas. Para eles o 
Natal é as prendas... E foi perguntando aos pais ( através das crianças todas ao mesmo tempo ). E foi 
o que os pais responderam. 

P - Agora imaginem que tinham que tinham crianças de religiões diferentes... 

O - E tenho. Tenho, só que está a faltar. E é porque é Natal. É a diversidade, percebes? Eu acho que 
está a faltar porque agora nós estamos... 

P - E porquê? Porque este currículo considerado " normal " está direccionado para as crianças 
católicas, brancas, ... 

O - Olha, aqui não se fala da religião, nem de pormenores... cada um... 
A pergunta foi feita porque, pronto. Ele também tem direito a trazer a dele. E mãe disse logo " olhe 

para mim não diz nada ". Pronto mas disse isso. 

H- Mas há outra coisa. Lá por não ser... Não vou deixar de falar no Natal só por ele... 

P - Mas é a gestão destas coisas que é complicada. 

P - Pronto, esse tipo de situações é que são extremamente enriquecedoras. Por exemplo, imagina 
num diálogo normalíssimo que tens com o miúdo e que ele está num grupo e o tipo de interacções 
que se criam entre eles, entre os pais, pronto em situações várias e consegue captar-se, no fundo as 
representações que se tem, o que se pretende dizer, o que cada um sente. 
O que eu estava a dizer, que na outra escola uma das professoras estava a dar a aula de história sobre 
as cruzadas e um dos alunos disse " olhe eu não vou dizer essa palavra, porque a minha religião não 
me permite " e assim ... 
Ela depois desta conversa começou a reflectir . " De facto que direito é que eu tenho de impor esta 
perspectiva da história?... " se calhar é etnocêntrica porque é o ponto de vista do cristianismo. O que 
é que os não- cristãos diriam sobre a situação?... 
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No fundo é em torno destas questões, que têm a ver com a religião ou com outras dimensões 
quaisquer que é importante nós registarmos. E depois, para fazermos a tal grelha de análise para 
depois mais tarde podermos confrontar nas reuniões da grande equipa. Portanto não se preocupem 
em fazer grandes planos, propositadamente para o projecto. Não é isso! E fazerem o que pretendiam 
fazer e filmarem o mais possível e depois seleccionarem aquelas situações que consideram mais 
significativas. O trabalho que vão ter, e que já é bastante, é o de registar e de desenvolverem um 
certo treino de seleccionar aquelas situações que consideram mais significativas. 
O -Nós temos as visitas, registos escritos, só que... 

P - Não se capta tanto, mas também é importante 

O - Realmente é a tal coisa. Só filmando. Porque quer dizer, há coisas... eu lembro-me de uma 
situação em que o senhor, nos bombeiros, lhes explicou, e a reacção que captámos deles é espantosa. 
É a tal coisa só filmando. 

H - Olha eu estava agora aqui a lembrar-me de uma coisa. 
Por exemplo o que é que tu achas? 
Era uma coisa que eu gostava de fazer. Por exemplo, gravar todos os miúdos em várias situações e 
depois mostrar-lhes e gravar os comentários e as reacções deles. 

P - Também! Também é importante. Tudo aquilo que acharem que... 

H - Porque uma coisa que me aterrorizava e que eu acho que, do percurso que eu tenho feito, e acho 
que estão melhor, que é agressividade... 

P - Mas aqui não se trata exactamente da agressividade... 

H - Pois não é bem, mas... 

P - Pode Ter a ver com as questões da diversidade, mas assim. 

H - Pois, o conviver uns com os outros... 

P - A forma como o educador lida com essa agressividade, com as causas dessa agressividade, é 
importante. 
Agora, analisar os comportamentos agressivos propriamente, teria mais a ver com um trabalho de 

orientação psicopedagógica... 

H - Mas eu não era... 

O - É um bocado a terapia, não é? 
P - Sim, sim. Mas isso como actividade pedagógica é óptimo. E agora, interpretar isso à luz destes 
conceitos da diversidade e do respeito pela diversidade e não sei quê, pode Ter muito significado. 
Claro que sim. 
Eu, que até conheço o vosso trabalho, acho que desenvolvem um trabalho muito positivo de respeito 
para com as crianças, para com as famílias e podem fornecer, se calhar, óptimos exemplos de como 
gerir determinadas dificuldades. Ou também podem, mesmo assim, encontrar situações em que... 

( Todos ao mesmo tempo) 

É o professor ver-se a ele próprio, distanciar-se da prática e " ver-se " a actuar. De que forma, como 
é que eu ajo com as crianças. 
H - É esta ideia que eu ando... e que pode ter consequências educativas, não é? 
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O - Quer dizer, nós às vezes gravamos cada atitude nossa, que a gente até fica com os cabelos em pé 
(riso). 

H - Eu até quando comprei a máquina, filmava tudo, jantares e tudo. E ás vezes víamos com os 
amigos e " olha que figura "... 

P - É por isso que estes processos são importantes a reflexão é feita a partir de uma base concreta, da 
observação de nós próprios. 

E - Pois e eu às vezes " Porque é que fiz isso assim? " E depois, " Ai e se eu fizesse assim". 

P - Isto vai ser discutido em grupo, agora o que se pretende9 Ninguém vai estar a julgar ninguém. 
Ninguém vai estar a dizer " olha, aquela tem uma actuação péssima ou... " 
Não é isso. É tentar discutir em grupo o porquê das coisas no intuito de melhorar. Esta equipa de 
certeza vai trazer óptimos contributos e também situações que não serão tão positivas mas que 
podem proporcionar momentos de reflexão. E é esse o objectivo. Não é só trazer bons exemplos. 

H - Claro, mas olha durante a reunião na Faculdade eu percebi que podia vir uma pessoa dar uma 
instruçãozinha sobre as filmagens. 

E - Eu também gostava... 

O - Eu também... 

P - Está bem, eu vou tentar arranjar alguém. Eu sei, sei o trivial, mas... 

H - Quer dizer, a gente está um bocado marcada. Eu, era ema menina da aldeia e vim para a cidade e 
há sempre aquela coisa: " tu és parola, tu és assim ". Percebes? E eu ainda hoje... é parola o quê9 

P - Por vezes até o sotaque... 
Bom, em ultimo caso até eu própria posso ajudar. Mas se vocês puderem, deslocar-se à Faculdade o 
Sr. Araújo, que tem dificuldade em deslocar-se, pode dar-vos... 
Em último caso até eu .. E máquinas"7 

H - Não, máquinas não há problema 
Todas temos... 

P - Pronto, então as cassetes são pagas pelo projecto. E recorrer sempre à gravação áudio para ter 
sempre... 
Pronto, se não há mais nada.. 

Muito Obrigada. 
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Mariana 
(Esta professora não pôde estar presente na reunião do grupo e reuniu individualmente, com a 
formadora/investigadora, posteriormente) 

M - A gente que já tem vinte anos de profissão. Eu lembro-me que aqui há uns anos comprei um 
livro que se chamava " Aprender a ensinar ". Conhece? 

P - Já ouvi falar... 

M - Aquilo realmente é um manual interessante. O título é sugestivo porque eu preciso sempre 
disso. Sinto uma grande insegurança... em termos profissionais, sempre. Apesar de também seu um 
bocadinho convencida (riso). E penso que o livro tem instrumentos óptimos para a auto-avaliação. E 
a determinada altura até fala que os professores mais inexperientes têm mais necessidade desses 
instrumentos . O professor mais experiente já domina. Isto para dizer: nem todas as aulas sã 
preparadas. Se são preparadas e correm de maneira diferente. Mas muitas não são preparadas , até 
porque eu gosto de valorizar a espontaneidade. Há dias em que tenho a ideia do que vou dar onde 
está etc. Mas agarra-se a partir da intervenção de alguém e depois. 
Mas eu também tenho comigo e com os outros, o princípio que é o da lealdade. Eu gosto de ser 
professora. 
Gostava MUITO de ser uma boa profissional. Mas gostava de o ser não me enganando. Eu só o 
posso ser se admitir as minhas falhas. O que quer que eu faça... 
Por isso é que digo: aparecer de imprevisto não há problema nenhum. As falhas que surjam, estou 
aberta a ... 

P - Mas aqui também ninguém vai estar a avaliar o seu trabalho na escola... 

M - Mas também não quero estar a enganar os outros. E que aqui há uns anos passavam uns filmes 
modelo para nós trabalharmos. E eu senti-me totalmente defraudada. Isso é montado! 
Se vocês me vêm apresentar uma situação que é montada, vocês sabem que o resultado é aquele, 
porque o menino que está a Ter um mau comportamento é um actor e que quando lhe disserem para 
Ter um bom comportamento ele tem. Isto, em termos educativos, eu fico sem saber nada. 

P - Não. O que isso poderia era despoletar, por exemplo, um debate. Imaginemos que isto faz parte 
de uma situação real. O que é que poderíamos fazer?... 
Isso aí... 
Agora lançar isso como exemplo é que não. 

M - Mas eu senti-me defraudada. 
E não fui só eu. Até fui falar com a pessoa responsável, que estava a tentar passar-nos a "receita ", e 
disse: " Desculpe, mas deste trabalho com quadro preto e giz branco, eu duvido muito. E possível 
que possa fazer-se, mas eu continuo a Ter as minhas dúvidas." 

P - Pronto. Isto até é um ponto de partida para a nossa conversa. 
A primeira questão - isto são tópicos de discussão - e tem a ver com o que estava a dizer. Portanto: 
num tipo de trabalho que visa uma aceitação activa da diversidade cultural, que tipo de situações 
considera que devem ser registadas. 

M - Eu normalmente tenho preferência pelas cognitivas. Pela simples razão que todos os alunos que 
estão dentro da sala, têm diferenças culturais porque têm uma diferença linguística. 
E o cognitivo tem a ver com esta capacidade linguística. O desenvolvimento linguístico de cada 
aluno. Portanto por isso é que eu privilegio o cognitivo. Porque o Io ciclo é o início de um percurso 
cognitivo, quer queiramos quer não. Tem havido por aí uns discursos a enganar-nos. Ainda que tenha 
outras dimensões, que devem ser privilegiadas. 
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Mas o cognitivo também. Eles continuam a passar para o 2o ciclo, aquelas infelizes coitados - são 
avaliadas essencialmente pela capacidade cognitiva que já levam. 

P - Em termos de competências? 

M - Exactamente. Até porque o 2o Ciclo privilegia muito pouco - é a ideia que tenho, posso estar 
errada - as outras dimensões e cada vez menos, à medida que eles avançam, todo o ensino básico até 
ao 9o ano - e depois então ainda pior. Começa logo no Io ciclo e vai prolongar-se nos 2o e 3o ciclos a 
dimensão cognitiva. E, por isso é que me preocupa muito a forma de desenvolver o aspecto 
cognitivo. 

P - Mas então, imagine que nestes registos consegue registar todo um dia de trabalho... 

M - Dificuldades... 

P - Por exemplo. O que é que acha que deve ser focalizado? Que situações9 

M - Algumas de caracter cognitivo. Outras de caracter comportamental. 

P - Eu estou a questioná-la de propósito, para depois desconstruir... 

M - E eu estou começar a ficar atrapalhada... (riso) 

P -Não está nada... (riso) 
É que isto tem a ver com o que nós pensamos sobre diversidade cultural. E neste caso, por exemplo 

na sua classe, e depois na escola em geral, que diversidade cultural percepciona? 

M - mais social, mas sobretudo, (aquela que eu acho que tem mais importância) a linguística. 

P - Que tem a ver, se calhar, com a social9 

M - A grande diferença nos miúdos nas turmas, hoje, pronto, eu se calhar tenho uma turma muito 
especial. 
Mas acontece em muitas turmas. 
E é aquilo que não é visível para muitos professores. Essa diversidade ao nível do desenvolvimento 
linguístico dos alunos. Eles têm a mesma idade e à partida parece que deveriam Ter a mesma 
linguagem... Não têm! Eles têm um desenvolvimento linguístico com diferenças grandes. Há ali 

etapas... muito grandes. E depois o insucesso ou o sucesso... 

P - Mas isso tem a ver também com a diversidade cultural... 

M - Exacto! Exacto! Considero isso... 
E depois há etapas de insucesso e sucesso em que não é tida em conta, o tal código linguistico de 
onde partem os alunos, mas são comparados como se todos tivessem o mesmo código linguistico. 
Não têm. 
E depois ainda acontece uma coisa... Eu evito - e já há vários anos - que não avalio nenhum aluno 
com muito bom, bom, satisfaz, ou não satisfaz. Optei pelo 100%, 80% - a percentagem - tento 
explicar aos alunos porque é que faço isto e... depois vario também, uso o "muito bem", "gostei 
muito". Termos diferentes para não condicionar. 
Os miúdos começam a ser condicionados pelas categorias... Tento des.. 
Sinto que eles já estão condicionados nisto, e tento que os alunos quando, me recebem pela Ia vez 
ficam muito espantados " Ó F. tive muito bom! " e digo: " Aqui isso não funciona assim ". E eles as 
poucos vão-se habituando. 
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E tenho um problema normalmente é com os pais. Não tenho problema. Tenho é de explicar aos pais 
porque é que faço isto, para que eles compreendam. 
Porque acho que a história do "muito bom", do "bom", etc.; faz com que os próprios alunos, digam 
"daquele", "aquele não sabe!". E isso vai gerar uma coisa horrível que é a falta de amizade, falta de 
solidariedade, falta de apoio. 

P - Efeitos perversos da avaliação sumativa... 

M - Exactamente. E de um modo geral, fazer este tipo de avaliação é partir do princípio que eles têm 
todos o mesmo nível cultural, quando chegam à escola, quando não têm. Mesmo quando vêm de 
níveis sociais idênticos, o nível linguistico é diferente. 

P - Aí há vários factores que interagem e estas questões têm a ver muito com o conceito de 
diversidade cultural. 
Porque normalmente quando se fala de diversidade cultural remete-se logo para o campo das etnias. 

M - Exactamente. 

P - Para as diferenças visíveis seja nos hábitos mais exóticos, seja nos aspectos da religião, que são 
coisas que estão... que não têm directamente a ver com a cultura da escola. A escola veicula uma 
cultura padrão e normalmente o que se pensa, que não encaixa são aqueles que pertencem a etnias 
diferentes... 

M - E acabam por abandonar, muitas vezes... 

P - Outros... depende também da relação de poder que se estabelece. Imaginámos por exemplo uma 
criança que é emigrante, ou pelo menos que é estrangeira, que vem por exemplo de Inglaterra. Se vai 
para uma escola portuguesa, não é considerada como pertencente a um grupo minoritário ( em 
termos de poder ). 

M - Exacto! 

P -Agora se vier, por exemplo, da Guiné ou de outro sítio qualquer semelhante, não é só a questão 
da cor da pele, é também a questão de pertencer a uma país pobre, de Ter uma experiência de vida 
menos. 

M - De um modo geral, a diversidade cultural tem a ver mesmo com issofcom a desigualdade de 
poder social].. E depois... Eu acho que ao nível da língua essa diferença é raramente considerada. 

P - E nas escolas em geral, também considera que acontece assim. 

M - Penso que, de um modo geral, nem sequer há consciência disto! [das diferenças ao nível 
lingiásticoj Poderá vir a haver, à medida que os professores vão tendo mais formação. 
Na educação especial, os professores podem ser alertados para isto. E penso que são pessoas que já 
começam a estar sensíveis a isto, mas na formação comum não. 

P - Porque até a própria criança com necessidades educativas especiais é uma dimensão da 
diversidade... 

M - Pois. Os professores do especial já começam a estar sensíveis a isto e alertam até quando há 
alguns atritos, quando se trata de avaliação. Porque é assim: a avaliação dos miúdos - e acontece, 
penso eu, em todo o sistema escolar, ou pelo menos no básico acontece - os alunos não são avaliados 
por si. Eles são comparados com. Ora se têm um aluno, que é muito bom na turma, e tem um óptimo 
desenvolvimento, depois eles vão ser avaliados em função daquele e, vem tudo por ali abaixo. 
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P - Se aquele atinge aquele nível, os outros não atingem porque... 

M - Isto é perfeitamente injusto e desumano e tem a ver, por detrás disto pode estar, se calhar , a tal 
diversidade cultural. 
Vamos supor que o tal melhor aluno é o filho de um advogado e de uma médica. Tem um 
desenvolvimento linguistico, que já lhe permitiu uma etapa cognitiva muito superior. Porque teve um 
desenvolvimento antecedente que o levou mais longe. E os outros infelizes que tiveram o azar de 
calhar na turma daquele vão ser todos maus alunos. E isto, eu penso que é o que está a acontecer. 

P - A perspectiva aqui é exactamente o contrário. Essa situações de diversidade, transformá-las em 
vez de serem obstáculos e de serem situações menos desejadas, transformá-las em situações 
enriquecedoras. 

Ou seja, o aluno A tem experiência neste campo, mas o aluno B tem... 

M - Então tem de deixar de ser por comparação com... 

P - Exacto. 
M - A volta que vai Ter de se dar no sistema educativo. Agora, além das reformas que já se fizeram ( 
ao nível do Io ciclo ) além das reformas dos currículos, dos programas... Nos programas pode haver 
situações pontuais mas, penso que a grande reviravolta tem de ser dar ao nível da avaliação 

P - Sim, sim. Agora em relação aos estilos de vida - falou dos aspectos sócio culturais, sócio 
económicos, não sei se tem presente até questões religiosas... 

M - Aparecem. Já há alguns em algumas escolas. Na minha turma, que eu saiba, não. Normalmente 
é uma questão que não é muito aberta. Os pais... 

P - Mas há pais que obstaculizam mesmo 
Sei lá, em relação a festas... 

M - Sim. Há um caso ou outro. 
Já me apareceu... 

P - Mas neste momento não tem? 

M - Não. 

P - Portanto, acha que estes estilos de vida afectam de alguma maneira, não apenas na sua turma, 
mas em relação à escola em geral, acha que estes estilos de vida diferentes afectam as metodologias, 
a vida da escola... ? 

M - Alguma coisa. 

P - A escola transforma-se para atender a esses casos. 

M- Sim. Eu acho que alguma coisa. 
Neste momento, os professores que são pessoas com uma formação específica na área da educação, 
muitas vezes abdicam da sua especialidade e das suas capacidades profissionais, das suas 
competências profissionais com medo das opiniões doas pais. Por exemplo continua-se a ensinar a 
tabuada porque os pais acham que a tabuada é importante. E ensina-se a tabuada à moda antiga 
porque os pais insistem que aquilo que é importante é a tabuada. 
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Os ditados. Há professores que fazem ditados porque os pais quando comparam a escola de hoje 
fazem-no sempre com a do tempo deles. Não sendo especialistas em educação, entendo que há aqui 
uma grade falha. 

P - Aponta aqui um aspecto negativo? 

M - Exactamente. Eu penso que tem havido, houve desde há uns tempos para cá, e eu posso 
concretizar, desde a Ministra M. Ferreira Leite, houve um grande retrocesso a estes níveis, 
precisamente porque a ministra, nessa altura, dava um grande peso às informações e às afirmações 
dos pais sobre o que se ensinava e sobre o que se aprendia na escola. Ela própria chegou a dizer que 
da escola sabia muito pouco - só sabia o que... por ser mãe também de filho. O que eu penso que 
houve um grande retrocesso a esse nível, e como os pais, através do movimento associativo, os pais 
adquiriram um grande poder. Os professores ficaram receosos e portanto é assim: é preciso agradar 
aos pais... 

P - E qual acha que deve ser o papel dos professores neste processo. 
A criança tem um contexto sócio - económico e cultural em que vive, não é? 
E tem a escola. Que relação acha que se deve estabelecer entre estes contextos? 

M - Uma relação pedagógica da escola para os pais, com reuniões em que os professores devem ir 
explicando e mostrando aos pais as diferenças da escola. Mostrar-lhes o que é a escola hoje. 
O que é importante hoje e porque é que é importante. Porque neste momento é importante, penso eu, 
que os primeiros 4 anos da vida escolar, mais do que saber muito, é importante que gostem muito de 
aprender coisas novas, serem curiosos. Porque eles vão ter um percurso de nove anos e se eles não 
gostarem muito de aprender, eles vão ficar pelo caminho. E não demora muito vão Ter de fazer o 12° 
ano, obrigatoriamente todos... 

P - Sabemos que nem todos partem do mesmo " patamar "... 

M - Por isso mesmo o Io ciclo tem uma grande responsabilidade. Tem de fazer com que todos os 
meninos gostem de aprender... 

P - E como é que se faz isso? 

M - Com práticas motivadoras. Exige muita criatividade aos professores, é verdade. E eu aí tenho 
pena dos professores, porque exige-se às vezes acima do que é possível de um ser humano. A 
criatividade não é uma característica que naturalmente as pessoas possam Ter. Desenvolve-se e 
sobretudo desenvolve-se mais em trabalhos de grupo, se formos mais colectivos uns com os outros. 
Se nos abrirmos, se aceitarmos a ideia daquele colega, se assistirmos até a uma aula de um colega, se 
até pedirmos ajuda. 
Eu para plástica sou um desastre mas não tinha problemas em fazer coisas com a matemática e a 
língua Portuguesa. E acho que consigo motivar os alunos. Por exemplo, gosto muito de poesia para 
miúdos. E ainda há dias lancei 8um desafio aos garotos que foi juntar geometria com poesia. De um 
dia para o outro. E, no dia seguinte, uma turma de 23 alunos, só seis não trouxeram mas depois 
fizeram. E os outros todos trouxeram um poema sobre linhas abertas, fechadas, linhas naõ-sei-
quantas. Coisas giríssimas. O meu trabalho nestes primeiros meses, dirige-se essencialmente à 
motivação. 

P - Tendo consciência desta diversidade de vivências que as crianças têm, diversidade de 
experiências e de recursos, de toda uma carga cultural que trazem para a escola, de que forma é que a 
escola deve atender a essa diversidade? 

M - Lá está. Com metodologias activas. Técnicas didácticas activas. 
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Precisamos de material concreto. Pode ser o tal mas... A espontaneidade agarrámos a 
espontaneidade. Não é fácil. Exige ao professor muito amparo,. Agora o que não se pode é deixar 
que os professores abdiquem de ser professores para fazerem o que os pais querem. 
É o que acontece com os trabalhos de casa. Os pais querem que se marquem trabalhos de casa então 
os professores marcam trabalhos de casa. Marcam muitos. E eu continuo a achar que os trabalhos de 
casa devem ser o menos possível. Só servem para duas coisas: para consolidar o que se esteve a 
aprender, e responsabilizar. Criar hábitos de estudo. Tido o resto representa uma sobrecarga enorme 
e para mim, representa a falência da escola. O trabalho escolar em grande carga e fora destes dois 
objectivos, são a falência da escola. Então miúdos que têm de os fazer sozinhos têm de aprender 
sozinhos. 
De modo que, as metodologias têm de ser activas, dinâmicas e com alegria. E importante que os 
professores sejam pessoas alegres... o que também é difícil - todos serem alegres. Até eu que 
normalmente sou uma pessoa alegre, tenho dias que não estou alegre. Tenho dias - arranjei esta 
estratégia em que eu chego à escola e digo: " hoje estou triste, aconteceu isto ou aquilo, por isso hoje 
portem-se bem ". Isto tem dois efeitos: por um lado os alunos ficam a saber qual é o meu estado 
naquele dia. Por outro lado eu tomo consciência de qual é o meu estado e também me modero. 
Porque senão era daqueles dias... 
E depois é importante a relação com os pais. Eu faço reuniões de três em três meses com os pais, 
procuro explicar-lhes, porque é que trabalho assim, gosto de os ouvir. Normalmente acabamos por 
criar boas relações. De vez em quando há atritos. Isso há sempre. Mas também não é assim... 

P - Mas por exemplo, se para além do que disse, os pais reivindicarem algumas estratégias que eles 
defendem como correctas e de " forçarem " até alguns professores a adoptarem. Há mais alguma 
participação dos pais noutros sentidos? 

M - Não. Normalmente não. Eu sou nova nesta escola. Admito que haja isso. Até ao momento ainda 
nem isso eu senti. Admito que possa haver. 

P - E em outras escolas ? 

M - Admito que possa haver. 
Por isso mesmo, essa foi uma das razões porque eu fui continuar a estudar precisamente porque eu 
achava que eu era professora, acreditava e queria fazer um determinado tipo de trabalho e às vezes, 
claro, os pais vinham e achavam, pronto que não era por ali que devia ir, que deviam ir por onde eles 
sabiam! E eu achava que eu como professora tinha de saber mais do que os pais, até para saber 
explicar porque é que fazia daquela maneira. Por exemplo, eu quando optei pelo método global, foi 
complicado e tinha de explicar aos pais porque é que preferia o método global e ir-lhes mostrando 
em que é que o método global era melhor do que o outro. Admitindo, que o método analítico-
sintético pode ser bom para alguns alunos. E eu ainda hoje admito que é bom para alunos com 
desenvolvimento linguístico baixo, o método global de certeza... de certeza? Bom, é melhor eu não 
dizer de certeza , mas acredito que tem mais vantagens do que o outro. Porque eu vi muitos alunos a 
conhecerem o alfabeto todo e não liam. Portanto alguma coisa está errada. Foi isso que me fez mudar 
de método. 
Uma das grandes dificuldades foi explicar aos pais... Depois havia os detractores, dentro da classe, 
que diziam mal do meu trabalho, nesse campo. 

P - E todos os pais se interessavam por ouvir essas explicações. 

M - Sim, é muito engraçado. Porque normalmente nas 1" reuniões não vêm muitos pais. Vêm 
poucos. Depois no 2o período já vem bastantes mais pais. A sala já começa a encher. No 3o período, 
na última escola onde estive senti que diminuiu bastante. Mas também era um meio muito específico. 
Porque, normalmente, continua a aumentar. 
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Depois, tem outra coisa. Procuro que venha o pai e a mãe. Na Ia normalmente vêm mais mães e eu lá 
faço... converso, e digo que gostava que os pais também estivessem, e tal. E na 2a reunião já vêm 
mais casais. 
Se é um trabalho continuado - como eu só fiz uma vez até agora - ao longo dos 4 anos, então é 
óptimo porque depois vêm os pais e as mães. Reuniões que começam às vezes às 9 da manhã -
porque normalmente faço ao Sábado - que acabam à hora que os pais quiserem (às 10.00, às 11.00 
ou às 12.00). Estamos ali entusiasmadíssimos. 
A experiência que eu tenho é que vale a pena... continuarei sempre, ainda que as Vh tenham pouca 
gente, ainda que as 2as tenham um pouquinho mais... e nesta escola eu penso que vou Ter 
estabilidade e, se lá ficar, tendo estabilidade, ganho a confiança das pessoas. Isto, se conseguir dar... 
resposta e uma resposta satisfatória. 
Se as pessoas sentirem confiança no meu trabalho, começam a ouvir. Começam por ouvir e depois 
por conversar. Porque conversámos de coisas que não estão directamente ligadas a programas 
escolares mas o que está por detrás das aprendizagens escolares... 

P - E acha que eles sentem valorizados, por exemplo as suas experiências, os seus valores... ? 

M - Partilhamos. Eu ,aí, ponho-me ao nível deles. Eu digo " também sou mãe como vocês. Os 
medos que eu tenho para os meus filhos, vocês provavelmente também os têm. Eu só sinto é que , 
como profissional destas coisas, se calhar é melhor, antes que elas aconteçam, e se em conjunto 
pensássemos nelas? E é engraçado porque se consegue um trabalho giro. Porque eles começam, há 
uma troca de experiências entre os próprios pais, e depois consegue-se isto: é, os pais conhecem-se 
uns aos outros, começam os pais dos alunos a serem mais solidários e a solidariedade ente os 
próprios alunos também aumenta. 
Este +e um trabalho que eu faço há já para aí uns 20 anos e jamais abdicarei dele, pois tem dado 
resultados fantásticos. 

P - Isto corresponde aos diálogos que se estabelecem... mas é mais ao nível da sala, da turma, do que 
da escola. 

M - Até hoje, foi praticamente só a nível de sala. Nunca consegui que fosse propriamente ao nível da 
escola. 
A nível da escola tem uma dimensão diferente. Quer dizer, mesmo que houvesse a nível da escola, 
estas reuniões tinha, necessariamente uma dimensão diferente. 

P - Alguma vez teve perante alguma circunstância que a obrigasse, por exemplo a reformular, as 
pedagogias utilizadas, os próprios conteúdos, por exemplo devido a questões de religião ou questões 
de uma diversidade, por exemplo a questão da região de proveniência do aluno. Imagine um aluno 
que vem do interior para o litoral, ou vice-versa... Se alguma destas experiências de vida dos alunos a 
fizeram alguma vez transformar alguma situação educativa... ? 

M - Normalmente eu tenho o cuidado de os inserir e de aproveitar os conhecimentos que eles 
trazem. Normalmente tenho. 
De resto, não me recordo assim... 
Há uma situação com que eu tenho vivido algumas vezes que são os miúdos filhos de pais separados 
e que estão... isso sim, obriga a Ter mais cuidado a falar destes assuntos, a todos, com muita 
sensibilidade, e... penso que compreende um pouco melhor estes miúdos do que outros meus colegas, 
por Ter vivido uma situação semelhante e, portanto, estou mais sensível, mais desperta para ela. Mas 
essa, é umas das questões que facilmente me faz... reconsiderar, mudar, parar, pensar, etc.. Quer 
dizer, em termos de reflexão e de atitude. 

P - E estas questões são dirigidas para isso. De que forma é que nós adequamos a nossa actuação, os 
conhecimentos que vamos privilegiar, tendo em conta a diversidade com que deparamos... 
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M - sim, por exemplo, as questões da religião. Aconteceu-me à uns anos, um miúdo de seis anos, 
vivaço, e perguntou-me assim: " Ó professora como é que do Adão e Eva nasceu tanta gente? "Eu 
fiquei atrapalhada e disse: " Boa pergunta. Pois é realmente tens razão... mas também não sei muito 
bem. Acho que é melhor falares com os teus pais sobre isso". 
Precisamente porque não quis entrar em... 
Quando se trata de valores religiosos eu tenho o máximo cuidado. Se eles insistem, eu digo que há 
outras perspectivas e que eu tenho outras ideias mas que preferia não lhes falar muito delas. 
Primeiro, vão falar com os vossos pais. Depois pode ser que a gente fale nisso". Depois de falar com 
os pais. Depois de lhes pôr o problema que os filhos me colocaram e de os ouvir. Então já estou mais 
à vontade para eventualmente falar. Mas tenho muito cuidado com as questões religiosas 

P - Bom, eu penso que se abordaram as questões principais. O que se pretende, no fundo é 
privilegiar uma preocupação em registar, seja com vídeo, com áudio, se calhar tem mais facilidade... 

M - Eu gosto muito mais da escrita (riso). 

P - Só que na escrita há pormenores que... por outro lado é muito enriquecedor, até porque quando 
se escreve já se está a reflectir sobre... Aliás a gravação do vídeo e de áudio supõe também um 
registo escrito. Depois, à posteriori. Porque é o próprio professor/ educador que vai visualizar o 
vídeo, ou o áudio... 

M- Com cassete áudio é mais fácil até porque fica a rodar enquanto a aula está a decorrer. 

P - A nossa preocupação não é obter filmes... É captar as situações... 

M - Eu é que não domino a questão dos vídeos. 

P - Mas isso é uma questão que se ultrapassa, depois. 

M - Com cassete é mais fácil. E a escrita é aquela que eu mais gosto e até já faço. 

P - E para a escrita o que é que nós propusemos? A estrutura, se quiserem usar este esquema. Os 
dados que deve ter... 
Depois há estes que são documentos de avaliação do processo, do projecto. Não é das situações 
educativas, mas é da situação de pesquisa e de reflexão. 
Para os registos serão as situações significativas... 

(terminou a fita - estava no fim da entrevista) 
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P - Na sequência do que foi debatido reunião anterior, e num trabalho que visa uma aceitação activa 
da diversidade cultural, como o que foi proposto, que tipo de situações consideram que devem ser 
registadas?... 

Maria - Bom... eu acho que uma aula normal nossa... ou nós gravamos todos os dias (e eu não me 
importo de fazer isso) até surgir alguma situação ... porque há coisas que são um bocado imprevistas. 
Por exemplo: se nós filmamos uma aula de catequese, há coisas tão engraçadas... Dentro deste... e a 
propósito dos ciganos, eu lembro-me que ouvi uma vez a catequista a teimar com um miúdo que os 
ciganos eram iguais a nós . E ele dizia que não eram... Pronto, há situações que, se calhar abrangem 
mais estes... 

P - E a catequese, no vosso contexto escolar faz parte do currículo.. 

Ana - Sim, está perfeitamente integrada no currículo. 

P. -Eu acho que vocês têm um campo privilegiado para analisar. Primeiro porque os colégios já 
fazem uma selecção muito grande. Ou melhor, não sei se são os colégios a fazer, mas as condições 
de acessibilidade a um colégio já, à partida, são selectivas. 

Ana - Um aluno que eu tenho foi, pronto, as irmãs fizeram uma caridade (entre aspas) porque era um 
sobrinho duma das empregadas da limpeza de lá e a senhora é que pediu imenso à directora porque a 
cunhada, a mãe do aluno, não tem posses, não vai ter futuro, pronto... E a Irmã aceitou. E ele está 
num contexto... 

Maria - Penso que há outros meninos nessas condições... que não pagam o colégio. 

Ana - Há lá mais9. . Mas não se nota tanto como o meu aluno. No meu aluno nota-se mesmo... 
Porque ele é... eu nem sei mas... ele até me dá ideia que mora numa barraca ou uma coisa assim no 
género... Tem dificuldades de aprendizagem enormes... 

P - Pronto . Eu acho que no fundo, é destas... e era o que a Maria estava a dizer ... - e que vai de 
encontro também ao que a Ana estava a dizer - No fundo é filmar registar ao máximo. Quando se diz 
"filmar" é porque nós pensamos que o vídeo no devolve, no fundo, a situação tal como ela 
aconteceu, ao passo que o registo escrito, embora seja no contexto... embora seja importante como 
registo... já supõe uma certa reflexão sobre aquilo que aconteceu, Portanto, no fundo aquilo que, de 
facto, acontece se nós nos queremos ver a nós próprios, o vídeo será o registo mais fiel. Estas 
situações do quotidiano educativo, da catequese, uma lição normal, o tratar conteúdos habituais e que 
fazem parte do currículo obrigatório , situações do recreio, emfim qualquer situação... O que isto 
implica é, de facto aquilo que a Maria diz: é filmar e registar continuamente até que haja uma 
situação que vocês digam, "pronto esta faz ... faz de facto sentido". E a Ana já está a referir várias 
situações. Do ponto de vista socio - económico têm de certeza situações interessantíssimas a registar. 

Ana - O que eu noto é que os outros alunos não ... por exemplo não excluem, de maneira nenhuma o 
Pedro (o tal aluno). Têm um relacionamento normal com ele 

P - Mas, não estão em causa apenas as interacções aluno - aluno. Todas as interacções, todo o 
contexto que circunda o aluno. Não é só centrada nesse aluno. Mas, por exemplo o que disse há 
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pouco em relação á catequista é uma situação interessantíssima... E ela continua a ser catequista 
deles0 

Ana - Continua. E eles agora aceitaram-na. Na altura em que esse aluno disse "que nojo, uma preta!" 
houve um que se indignou, levantou-se e disse: "qual é o problema? Michael Jordan também é preto 
e eu gostava de ser o Michael Jordan!". Pronto ... isto era uma situação eu gostei muito. Já não vai 
ser possível ... mas eu gostei muito. 

P - Não!... se calhar é ... é interessante registar. 

Ana - Agora ... por escrito ..9 

P - Claro, Claro ... 

Ana - Porque eu achei ... Realmente acho que nem eu conseguia dar a volta tão bem . 

P - O que nos interessa é pegar uma situações com que nos deparamos no quotidiano, sem estar, no 
fundo a provocar as situações ... O que nós fazemos habitualmente e que faz parte de todo o nosso 
processo de intervenção enquanto educadores é pegar nessas situações e trabalhá-las em grupo. 
Discuti-las, analisá-las, ver o que é que está ali. O que está por detrás das situações. Nós à partida 
enquanto agimos, não temos tempo nem espaço suficientes para reflectirmos aprofundadamente 
sobre a acção. Quer dizer temos sempre um espaço de reflexão mas à posteriori é mais fácil "pegar" 
nas situações e "dissecá-las" um pouco para que ... 

Maria- Sabe que há uma situação que eu me estava a lembrar ... Nós temos internato lá. E Eu tenho 
crianças que sempre que se fala das meninas internas, tenho uma que fica indignadíssima: " não são 
meninas internas. São meninas como nós". E muita gente que diz meninas internas e ela diz aquilo, 
porque a mãe lhe diz. A conversa que eu oiço nela é a conversa que oiço na mãe. E quem em casa 
quem trata as meninas internas por "meninas internas", eles acham normal e tratam por meninas 
internas. Quem em casa diz: "É o internato", ou então "são colegas tuas..." nota-se isso. 

P - Vocês têm de facto um campo privilegiado. Ou melhor é diferente. Enquanto que aqui no grupo 
temos colegas que trabalham em zonas degradadas, e há uma relativa homogeneidade "por baixo" 
vocês têm uma relativas homogeneidade "por cima", em termos socio - económicos, claro 

Maria - Sabe o que é que eu acho? Eu acho que se calhar, vai ... não por mim, mas pelo que ouvi na 
reunião eu acho que vai Ter muitos registos escritos e muitos registos em vídeo. 

P- Pois é isso que nós temos estado a conversar, o que não quer dizer que isso inviabilize a 
participação no projecto. 

Mana - Não quer dizer que eu não caia também nesse erro. Vou tentar não cair. Vou tentar fazer 
vídeo e áudio. Mas por todas as questões que se levantaram na outra reunião, eu acho que não há ... 

P - Mas não faz mal que haja uma diversidade grande de registos. O que interessa é, de facto, 
apanhar o sentido das coisas. É a partir desse sentido ... porque a nós não nos interessa ... sei lá 
fazer um registo que acabe num filme. Também poderia ser interessante, por exemplo, tirar as 
situações chave e organizar um filme comentado, mas isso até pode ser um trabalho que vá surgir ... 
e até desenvolver-se para o ano ... não sei. Isso vai depender muito daquilo que for acontecendo. E 
há muitos documentários sobre a escola centrados na escola com este tipo de registos. Mas, para já o 
objectivo central nem sequer é esse. É pegar nas situações e analisá-las e a partir daí tentar introduzir 
mudanças, se necessário. Portanto, se for com base em registos escritos temos de considerar as 
limitações que os registos escritos impõem. Que tem vantagens, se calhar, em relação ao vídeo mas 
também tem desvantagens. Assim como o audiovisual tem vantagens e desvantagens. E uma questão 
que depois podemos analisar. 
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Maria - Eu queria que a reunião fosse o mais possível para o fim de Janeiro para ver se apanhávamos 
a mudança dos estagiários. 

P - Por isso é que eu ainda não marquei. Queria primeiro falar com toda a gente. Mas tem de ser 
mesmo em Janeiro, senão, acumula-se para os outros meses ... Já houve escolas que me pediram 
para ir lá, até para ir lá pontualmente, colaborar, por exemplo, ensinar a trabalhar coma máquina ou 
até eventualmente arranjar alguém que perceba dessas técnicas ... Em relação às filmagens, se não 
tiverem ninguém para ajudar, podem por exemplo pousar a máquina num canto, num armário, 
qualquer coisas que capte o angulo maior da sala ... 

Ana - Na secretária, porque assim apanha os alunos e não nos apanha a nós ... (riso) 

P - Está com medo de se expor ... olhem, por acaso há uma estratégia gira que uma nossa colega 
(educadora) sugeriu que é no fundo para ultrapassar um pouco essa ... o sentir-se observado e ela 
propôs começar, primeiro a trabalhar com as crianças estes tipos de registo. OU seja: filmarem-se 
uns aos outros e depois observarem juntamente com as crianças: "olha o que fizemos, olha o que não 
o quê". No fundo é estar a desenvolver um processo de auto-observação, com crianças primeiro, e 
depois então, a câmara acaba por estar ali ... E ela diz que isto é uma forma de ela própria 
ultrapassar aqueles receios e inibições e a câmara acaba por estar presente como ... 

Ana - Acaba por ser natural, estar ali a câmara. 

P - E natural ... já não se sentirão observados porque isso é extremamente desagradável. 

Maria: Até porque eu tenho alguns que de certeza, se vão por logo ... falar mais do que é costume. O 
falar até nem é no mau sentido, se calhar se calhar até vai ser bom porque tenho alguns que não 
participam e que, se calhar, até vão participar mais. 

P - Claro que é um objecto estranho que se introduz ... mas nem tudo é negativo. 

Maria - Exacto, é isso que eu quero dizer 

P - E no fundo depois é tentar ... o que retira no fundo a carga negativa disto, é depois serem vocês 
próprias, sem pedir opinião a ninguém se não quiserem, seleccionarem só aquilo que vos interessa. 
Não vão estar a seleccionar nenhuma situação que vocês achem que vos está a expor, por exemplo. E 
é a segunda fase deste projecto. Para já em Janeiro tratamos de ... Nesta primeira reunião o que 
faremos é "pegar "nas situações e tentarei trazer já a análise dos documentos que estruturam o 
currículo, que não é uma análise exaustiva mas serve para criar um pano de fundo relativamente às 
orientações curriculares quer do pré escolar quer do primeiro ciclo, relativamente ás questões da 
diversidade. 

E pegar nestes documentos e ver de que forma eles apontam para este atendimento à diversidade 
cultural. Porque são eles que estruturam a nossa acção pedagógica. Depois a partir daí, tentar fazer a 
ponte. Ver como isto acontece nas práticas educativas. Ao "pegar" nas situações é um pouco ensaiar 
ainda esta análise, percebem? E ver se, de facto, as pessoas já estão entrosadas neste processo de 
recolha e de pesquisa. Ou se ainda não perceberam muito bem a proposta ou se não estão a aceitar ... 
ou não concordam ... e negociar tudo isto. Porque isto não é um processo de imposição. Nós demos 
a sugestão, no fundo tínhamos que avançar com uma sugestão. Mas é um processo para ser debatido 
e discutido. Pode haver alguma pessoa que diga, "não eu não concordo", e ' e importante tomar em 
conta essas questões. 

P - Pronto. No fundo vocês já falaram da diversidade que existe na vossa escola. Mas consideram 
que é assim em todas as escolas? Ou pelo menos em todos os colégios? 
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Ana: Eu acho que a diversidade é muito... eu acho que é pouca. Sinceramente acho 

Maria : Eu também. E pouca. 

Ana: E muito homogéneo. 

P: Na vossa escola ... 

Maria : Mas ... a nossa escola não é exemplo ... 

Ana: Mas ainda há colégios mais ... Não é o topo porque ainda há outros elitistas (entre aspas) muito 
mais selectivos, mas quanto à minha prática pedagógica no oficial, como estagiária, porque só 
comecei a trabalhar o ano passado e foi logo no particular, notava que no oficial havia muito mais 
escalões. 

Maria - na escola oficial, eu acho que se poderia fazer trabalhos melhores, do que nós vamos fazer. 
Eu acho. 

Ana: - mas não deixa de ser importante ... 

Maria - acho que há muito pouca diversidade. 

P - Portanto a João acha que um grupo heterogéneo é mais enriquecedor, dá mais para trabalhar ... 

Maria - Acho que sim ... Não quer dizer que não se possa trabalhar num grupo homogéneo. Mas 
acho que dava para fazer ... Um dia inteiro por exemplo para gravar uma aula, acho que dava para 
pegar em imensas coisas. 

P - Pois, mas eu disse, para além deste trabalho. Imaginando que não está a participar neste projecto. 
O desenvolvimento de uma acção educativa, acha que é mais enriquecedor num grupo heterogéneo? 

Maria- Acho, acho. 

P - A Ana também concorda9 

Ana - Não sei bem ... Enriquecedor em que aspecto? 

P - No sentido de construir um trabalho com as crianças mais enriquecedor. 

Ana - Sim, sim. Aliás, eu noto, a mim dá-me muito mais prazer quando o meu aluno, o único que 
tem mais dificuldades dá um passo em frente, eu fico feliz da vida. E ele fica também com umas 
expressões ... Do que com os outros. Porque eles sabem tanto, têm tanto, que para eles tudo é ... 

Maria - Há coisas que eles não sabem. Há realidades que eles que eles não sabem. Há coisas 
mínimas para nós, do conhecimento do mundo, e para eles ... (**) as crianças. 

Ana: isso é natural, não é? 

Maria: estão muito protegidos. Há coisas que uma pessoa fala e que para eles ... Eles sabem porque 
já ouviram falar. Mas é como se fosse num filme. 

P - Se calhar em relação ao conhecimento prático, da realidade. A Ana está a dizer em relação a 
conhecimentos mais ... da cultura escolar, no fundo. 
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Maria - Para eles há coisas que é como se se passasse só num filme. Não é da realidade deles. E... 

Ana: Mas, o ano passado, o tema da área escola era a "Solidariedade" e no Natal fizemos uma 
recolha. E eu expliquei. Até perguntei: "Vocês já viram na televisão que ás vezes mostram meninos 
de África, negros, com a barriga muito grande, muito magrinhos" ... e eles muito admirados ... 
virou-se logo a Joana: "não! Eu nunca vi isso ...". E a maior parte deles nunca viu. Portanto dá a 
ideia que os pais, aparece aquilo, mudam de canal. Não querem expor os filhos a determinadas 
realidades. E nesse aspecto são muito protegidos. Mas depois, é a tal coisa, não dão muito valor ao 
que aprendem. Porque eles também aprendem em casa, convivem muito em casa. Têm livros, têm 
muitos estímulos Então é mais um. Enquanto que o outro meu aluno não. Já acha ... pronto. Fica 
contente com outras coisas a que os outros não ligam. Portanto acho que no oficial é mais 
compensador. (********) 

P - Estava a Ana a dizer que a criança que se sentia muito mais interessada ... 

Ana: Ele está interessado, mas também está desinteressado ... Eu, aí há um ... Porque eu tenho que 
dedicar mais tempo aos outros 23, do que a ele. Ele como está muito para trás ... ele foi para o 2o ano 
sem saber 1er ditongos sequer. Não conseguia. Conhecia as letras ... mas não conseguia 1er. Só este 
ano é que conseguiu. Já vai lendo. Já lê. Só não lê os casos de leitura. Isso eu agora estou a trabalhar 
Mas ele também é desmotivado. Porque as coisas que eu falo, ele podia ouvir e registar. Já todos os 
alunos sabem que 1 ano tem doze meses e pronto. E ele não sabe. Eu perguntei-lhe quanto meses tem 
um ano e ele ficou a olhar para mim: "tem horas". Portanto, ele vê que eu já falei disto, tantas vezes, 
tantas vezes, e ele não assimilou nada. Acho que quando eu estou a falar ... Eu acho que tem mesmo 
a ver com as dificuldades deles. Ele tem mesmo dificuldades de aprendizagem e depois também um 
desinteresse ... Às vezes está assim distraído ... Às vezes está assim com os dedos ... Fica distraído 
mesmo ... Ele ficou muito admirado quando descobriu o que era "número". Ele leu número, leu 
número, leu a palavra. Mas eu quero sempre que eles me digam o que é, sem eu repetir. Ele leu 
"número" e eu perguntei: "então o que é isso?". E ele respondeu: "não sei". Eu sei que ele sabe o que 
são números. Fiquei admirada. Insisti. Ele dizia "número, número" ...e eu sempre a perguntar sem 
dizer "o que são números" senão ele dizia logo. E ele nada. Ele já estava desesperado era assim: 
"mas ó professora eu não sei, eu não consigo ... ". Consegues ... e incentivava-o até que ele ... mas 
isto durou imenso tempo. Ele repetia "número, número, número" e não sabia o que era. Até que 
começou "número, número, numberos, numberos" são "numberos", Como ele diz mal, a palavra 
"número" não lhe dizia nada. 

P - A questão dos códigos ... 

Maria - Eu lembro-me de tu dizeres que ele diz as palavras mal, por isso é que 

Ana: E depois não consegue 1er e a leitura não lhe diz nada porque... Além disso há uma vivência 
muito restrita que ele ... 

P - Portanto faz um contraste grande com o resto ... 

Ana - Sim, imenso 

P - Depois nós vamos trabalhar também essas questões porque é um caso exemplificativo das 
diferenças dos códigos. O autor que referimos no inicio, o Bernstein, trabalhou muito as questões dos 
códigos linguísticos ... No fundo aqui há um "registo" diferente, de criança para criança e isso afecta 
depois o interesse e a compreensão dos conceitos que se trabalham. Mas depois nós vamos discutir 
isso. Agora tem de facto uma situação ... Não se trata de focalizar na criança mas no processo de 
relações que se estabelece, no contexto de escola ... Mas não é só a Ana. A Maria também já referiu 
... mesmo com crianças ditas homogéneas há sempre deste tipo de interacções. A própria interacção 
com a professora, ou seja com quem for, com as catequistas, seja com quem for. Portanto mesmo em 
relação à situação dos estagiários podem decorrer daí situações interessantes para analisar. Embora 
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não sejam vocês que estejam na acção imediata, mas no fundo é uma acção educativa que interessa 
analisar. Se eles não se importarem ... Embora eles estejam ainda numa fase de formação, mas que é 
importante. Enquanto não entendermos o trabalho que vamos iniciar, no âmbito da formação 
contínua, eles tomam-no como formação inicial. Portanto tem também a ver com o processo 
formativo, de reflexão. Se os quiserem envolver na reflexão sobre essas questões. Depois, em que 
medida - já disseram apesar de poucos, há vários estilos de vida - nas crianças que frequentam 
aquela escola a Ana acabou de referir, relativamente aos padrões sócio - económicos em que 
medida esses estilos de vida diferentes, afectam a vida na escola? Ou não alteram nada? ... 

Ana - Ah! Tenho mais um! Não sei se isto agora convém estar a dizer tudo 

P - Tudo o que quiser. 

Ana - Eu tenho uma aluna também que ela era de V. de Cambra, penso eu, e a mãe divorciou-se o 
ano passado, separou-se e veio para o Porto e trouxe a filha. A senhora tem uma prima cuja filha 
estava na minha sala. Pediu, como ia ser uma transição para a filha dela, vir de V. Cambra para o 
Porto, pelo menos ficar numa sala onde tinha alguém conhecido. E então ela, o ano passado veio 
para a minha sala. E eu soube esta ano ... Já o ano passado me apercebi um pouco, mas este ano está 
a ser mais evidente ... que a prima dessa miúda que veio de V. de Cambra, que tinha os amigos dela 
(porque está no Colégio desde os três anos) que está sempre a criticar a prima. Sempre a diminuí-la. 
Primeiro porque ela diz que ela fala "axim", que vem da aldeia e pronto. Há ali uma discriminação. 
A miúda sente-se excluída e anda sempre muito triste. Anda sempre atrás de mim: " ó professora, a 
minha prima não é minha amiga" ... Essas coisas ... Mas acho que está a haver assim ... Estão a 
catalogar a miúda "que vem da província", que não sabe falar, que não sabe nada e que tem roupas 
diferentes, pronto. E há ali também ... também deve dar para "apanhar" a questão das diferenças 
culturais. 
P - Hum, Hum! No fundo esta questão serve para reflectirmos um pouco o conceito de diversidade. 
Não é só a diversidade étnica há muitas outras dimensões que caracterizam esta ... questão da 
diversidade. E esta é outra situação interessante. Vocês depois vão-se apercebendo, à medida que 
forem registando, que há coisas que nos vão "saltando". Às vezes, se calhar se não estamos com as 
antenas despertas para aquele sentido, passa-nos despercebido. Mas se estivermos ... para nós 
também é muito desafiante porque nós ... eu pela minha experiência, sei que há situações dessas. 
Deparei já com imensas, mas nunca houve aquele trabalho de registo que depois é fundamental ... e 
as coisas perdem-se. Assim, é "pegar" nas coisas e não as deixar perder e trabalhar sobre elas. Penso 
que vai ser um trabalho bastante giro. Pelo menos espero que sim. Agora em termos de ... Por 
exemplo, essa diversidade que proporcionam, tem alguma implicação na vida da escola? No sentido 
da organização e preocupação com a escolha de determinados conteúdos para trabalhar ; em termos 
de direcção de escola por exemplo. Se a direcção da escola tem alguma preocupação em especial em 
atender estas casos, ou a nível dos professores se há algum trabalho por exemplo do grupo dos 
professores para atender, no fundo a estas diferenças. Acham que interfere alguma coisa? 

Maria - Eu acho que ... 

Ana - Eu acho que não .. 

Maria - Eu acho que a diversidade é tão pouca. O grupo é tão homogéneo que os poucos casos que 
há ... 

Ana - Ou pelo menos, aparenta ser .... 

Maria - ... cada professor resolve na sua sala. Se não consegue, aí fala com a direcção e a direcção 
apoia no que for preciso. Mas é cada professor que alerta, ou que tenta resolver, ou que até pode 
pedir opinião aos colegas, mas de resto é ... são casos tão pontuais ... Pronto, é claro que há estas 
pequenas diferenças ... Mas isto é do dia a dia de cada professor lida com elas. Mas assim uma 
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diversidade que se note, em que haja mesmo um ponto ... é tão raro que ... o próprio professor é que 
resolve ou então quando precisa de auxílio é que recorre aos outros 

P - A direcção nem sequer levanta essa questão. 

Mana - Pois, eu ultimamente tenho pensado muito nessa questão: os meus alunos são finalistas e eu 
tenho pensado muitas vezes que não sei como é que eles se irão adaptar quando saírem dali. Eles 
estão muito protegidos em casa. Estão muito protegidos em casa. Estão muito protegidos ali. 

P - Provavelmente irão para outro colégio. 

Maria - Alguns vão, mas outros não. Agora ... os pais têm falado comigo ... mas alguns vão 
realmente, a maior parte. Mas alguns não. E esses poucos que não vão, eu ás vezes porque me 
preocupo, questiono-me: o que é que irá ser daquelas crianças? Porque eu acho que nem os próprios 
pais estão preparados ... são muitos anos ... desde os 3 anos ali, a maior parte deles estão muito 
protegidos. Há realidades que para eles não são realidades. São coisas ... 

P - Portanto a escola continua em termos de metodologias a organização curricular, continua ... 
Maria - Sabe que eu uma vez questionei uma colega da infantil que tem uma menina mestiça (do 
internato). E eu acho que foi a ela que eu pus a questão:, "mas porque é que eu nunca vi aqui nenhum 
..." - porque ela está lá há mais anos, é natural que soubesse responder a essa questão ... - "porque é 
que não existe nenhuma criança de outra raça." E ela disse: "Não existe porque não procuram o 
colégio ... O colégio já teve e aceita, assim como aceitou o tal ciganinho que teve lá. Aceita só que 
há muita gente que não procura . . . " 

P - Era interessante analisar porque não e procurado ... um colégio de freiras ... 

Maria - Exacto. Mas, de uma maneira geral, todos os colégios de freiras que só funcionam com... 
são IPSS's, não sei explicar bem, estão ligados á Segurança Social ... E também têm freiras à frente 
do colégio mas é de um nível mais baixo. Mas é dirigido por freiras mas é de um nível mais elevado, 
não é procurado por outro tipo de .... Eh!eh! 

P - Pois. E porque será? É uma questão de nos pôr-mos no lugar de ... de uma pessoa que vem de 
um grupo minoritário - em termos de poder - e se calhar em termos de número mas mais em termos 
de poder - relativamente aos outros grupos da classe média; não sei se gostavam de frequentar um 
lugar que á partida vos discrimina. Ou, pelo menos que contrasta de uma forma... Não sei se é o caso 
... ali. Mas à partida ... é o que a questão nos sugere. Sentimos mais vontade de estar num sitio onde 
temos pares. Onde temos pessoas que pensam como nós, que têm códigos semelhantes, do que com 
pessoas de quem nos sentimos distantes. 

Ana - Mas é engraçado que aquele meu aluno, agora pensando bem, não quer sair. Apesar dele 
saber, porque os colegas ... agora já nem tanto, porque ele já vai lendo, mas quando ele não 
conseguia 1er nem "pai", nem nada, os outros colegas estavam sempre a criticá-lo. Mas mesmo 
assim. Ele até se ria. Olhava para trás e ria-se. Como quem diz: "não quero saber". E eu às vezes 
assusto-o e digo: "Ó Pedro se tu não te esforças tens de sair daqui. Não podes continuar comigo. 
Porque nós vamos para o 3o ano. Isto não sei se será positivo, mas eu às vezes tenho de o pôr assim 
um bocadinho ... e ele não quer. Fica triste, porque ele não quer sair dali. E engraçado, porque não 
está integrado - em termos curriculares está muito atrás - mas não quer sair dali ... 

P - Pois, nestas coisas não há só aspectos negativos. Pela acção das pessoas - seja dos professores 
seja do responsável pela escola, seja de alguém, há sempre processos de resistência a esta 
discriminação e a esta reprodução ... E há que criar ... e aliás o objectivo desta linha de educação 
intercultural é tentar criar pontes de comunicação e de interacção entre pessoas que não são 

28 



exactamente iguais. Seja em que dimensão for, no fundo para haver uma valorização reciproca. E 
isso conta muito com a acção do professor no contexto escolar. E estas coisas vão começando a 
mudar e cada vez têm de mudar mais se queremos de facto viver num mundo onde todos nos 
reconheçamos e sejamos valorizados. O que é complicado ... mas é fundamental. Este projecto é o 
que pretende ... e divulgar depois de processos, junto de colegas, no fundo a concepção do que 
chamamos "dispositivos pedagógicos de educação intercultural", que marquem bem a posição que se 
deve assumir relativamente a esta questão da diversidade. A diversidade que existe seja em que 
contexto for. 

Maria - mesmo nos grupos mais homogéneos 

P - Mesmo nos mais homogéneos. E depois, de que forma é que nós devemos atender essa 
diversidade. Porque depois também podemos pegar pela questão do exotismo, do folclore: "temos 
ciganos, é muito giro. Uns dançam assim, outros ... não sei quê". No fundo só se vê aquela imagem 
do mosaico cultural mas não há interacção. 

Ana - Mas ... eu quando estagiei houve uma turma que tinha uma cigana. E ela adorava cantar 
aquelas músicas típicas deles. E dançar ... 

P - Mas, claro que isso é positivo, agora não se pode é ficar por aí ... Não ficar apenas pelo que está 
á superfície. 

Maria - Bom ... não sei se ... 

P - Eu penso que teremos oportunidade de continuar a debater estas questões. Não sei se têm alguma 
questão ... Podemos ficar por aqui. Então... até á próxima reunião. 
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ESCOLA/JARDIM DE INFÂNCIA DO NORTE 
Outubro de 1998 

(Devido a problemas com a gravação, apenas parte dos diálogos foram recuperados e 
transcritos. As restantes partes foram reconstituídas através das anotações da investigadora no 
momento e no fim do encontro) 

P - Num trabalho que visa uma aceitação activa da diversidade cultural, como o que foi proposto, 
que tipo de situações consideram que devem ser registadas?... 

G - Eu penso que deveríamos privilegiar a linguagem. Por exemplo os textos, redacções, a 
linguagem que usam uns com os outros... Não sei... 

C - Eu ainda não entendi muito bem... o que vamos fazer. Porque me sinto em branco. Nunca 
gostei de partir do "zero" para o que quer que seja. Depois, estou muito ocupada com o meu grupo. 
Com o que eles têm de aprender... Porque depois, para o ano, quando eles forem para a escola "X" 
[do segundo ciclo] eles têm de saber... os conteúdos mesmo. 
É complicado. Não consigo estar disponível para me colocar numa situação de observador e observar 
e registar - na hora - as relações entre os alunos. Tenho de estar a trabalhar com eles... 

P - Sim, mas também podem ajudar-se mutuamente... aliás o que se pretende é que este trabalho seja 
desenvolvido em equipa. 

C - Pois, eu no recreio até posso... 
O que mais se nota aqui são diferenças sócio-económicas... 

A - Eu, por acaso, quando saímos da outra reunião fiquei com a impressão que o que devíamos 
registar, eram as situações relativas a etnias... Nós aqui até já tivemos... Agora o que temos é mais... 
religiões diversas e diferenças socio-económicas e culturais. Podemos analisar casos concretos de 
algumas crianças... Agora, por esta conversa, parece-me que podemos registar estas... 

L - Eu penso que se pode registar tudo. Dentro da sala e também fora. 
Ontem, por exemplo, fomos visitar o centro infantil e juvenil de Campanhã. Fomos recebidos com 
música clássica, num ambiente (XXXX). Fizemos a nossa apresentação aos outros meninos e eles 
fizeram a sua. Tudo num ambiente muito acolhedor. Foi tudo filmado. As crianças reagiram muito 
bem... 

C - Mas se calhar para a Luisa é mais fácil porque já está mais por dentro destas coisas [por ter a 
licenciatura em ciências da educação]. E nós temos de dar contas dos programas, do que os meninos 
sabem e não sabem. 
Olhe, eu já tive fases da minha vida profissional em que tive de "trabalhar para o currículo". Tive 
num projecto que penso que teve uma primeira fase muito séria e depois acabou com uma grande 
encenação. Eu, neste momento não estou disposta a despoletar uma situação que não corresponda à 
realidade, ao meu dia-a-dia 

G - E porque não? Tu podes preparar alguma coisa com os alunos e depois ver como eles reagiram... 

P - Bom, o que se pretende é de facto registar situações do quotidiano. Situações que cada 
professora/educadora considere significativa relativamente a temática da diversidade cultural. 
Situações que ocorrem diariamente... e às vezes nem valorizamos porque passam despercebidas. 
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G - E também se podem registar as relações criança-auxiliares...? 

A - E relações criança-professor... 

P - Sim. Claro. Todas as situações que se relacionem com a vida da escola, dentro ou fora da 
instituição. 

S - Olhe, a diferença que mais se evidencia aqui são as diferenças culturais sobretudo em relação aos 
da manhã. Nós estamos aqui provisoriamente, até a nossa escola estar pronta e os desta escola têm 
aulas da parte da manhã. E de facto eles... Têm muitos problemas. Ambientes familiares muito 
degradados - são aqui do bairro... 

C - Mas nós não temos tanto isso... Também temos diferenças socio-económicas... Mas o que é 
engraçado é que os meninos que vêm de famílias que têm tudo - têm princípios, aprendem a Ter 
maneiras à mesa, a esperar pela sua vez, etc., à vezes, aqui na escola, com os outros, adoptam os 
mesmos comportamentos e, às vezes até são os piores. Por exemplo, quando há um aniversário, 
parece que nunca comeram bolo. Qurem tudo para eles... E às vezes até nem gostam muito... Era 
interessante estudar isso... Muitas vezes seguem os líderes... 

S - tivemos - já não temos - por exemplo o caso dos gémeos que viviam 32 pessoas num 
apartamento. Aquilo era... até na banheira dormiam. Os miúdos nunca saíam do quarto. Apesar de 
tudo aquela mãe tentava preservá-los da resto do ambiente... 
Eles só faziam disparates, mas eram engraçados e nós tentávamos acarinhá-los. Se calhar até 
devíamos ter sido mais duras. A escola até uma casa tentou arranjar-lhes, mas, no fim, o pai opôs-se. 
Disse que os filhos não eram malucos. E, de facto, não eram. 

P - E em que medida esta diversidade cultural - os vários padrões culturais, os vários estilos de vida 
- "afectam" a vida na vossa escola7 

S - Não afecta muito... Há casos de alguns problemas que até são provocados por elementos 
estranhos. Daqui do bairro.. 
Há muitos problemas no grupo da manhã. Há muitos pais que estão ausentes quase todo o dia e as 
crianças são muito carentes. 

G - E o caso daquela aluna da Alexandra que foi picada com uma seringa pelo P. 

A - Isso aí deve haver muita imaginação pelo meio. A miúda fez análises e a mãe nem cá apareceu 
mais. Eu é que me interessei pelo caso. Fiquei preocupada... 

C - Eu não gosto muito de fazer publicidade destas coisas, mas eu tomo notas sobre as minhas aulas 
Tenho um caderninho, que é só para mim, onde anoto tudo o que me interessa. Mas é uma coisa que 
eu acho que não tem interesse para os outros... 
Esta semana aconteceu-me um coisa que eu acho interessante. É o caso de uma criança de outra 
religião. É Jeová. Ela defende-se sempre. Tem aquelas ideias tão... O pai, aliás, até já me deu o livro 
lá da religião para eu saber o que ele pode ou não pode fazer... 
Mas eu estava a dar História e como gosto, desenvolvi mais o tema "A fixação dos cristãos na 
Península". Ele disse-me: "Ó professora, eu não posso dizer esta palavra, [cristão], É contra a minha 
religião." 
Eu lá lhe disse que aquela palavra que não fazia mal, que não era a religião que estávamos a tratar, 
que aquilo era História... Estava a mentir-lhe, de certa maneira. Depois senti-me mal com esta minha 
atitude... 

A - Nós já estivemos a discutir esta situação e acha que é interessante... 
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(Todas falam ao mesmo tempo.) 

C - Ele está sempre a defender-se. Tem uma atenção a tudo... Nem ao magusto quena vir. Mas eu 
disse-lhe que aquilo não era uma festa. Que apenas íamos, em conjunto, comer castanhas. E ele gosta 
de castanhas e lá se convenceu... 

P - Este é um óptimo exemplo de uma situação em que uma cultura minoritária face à cultura 
dominante, que , neste caso é a religião católica... De como é complicado para o professor gerir isto... 

C - Mas eu tenho de lhe ensinar a História. São factos que realmente aconteceram e ele necessita de 
os aprender. 

P - Devemos é questionar-nos se existe apenas esta versão dos factos. Sena interessante, por 
exemplo analisar esses factos à luz da perspectiva dos povos muçulmanos... 
È que os saberes que a escola transmite não são neutros. Mesmo que subtilmente, têm sempre uma 
carga ideológica... são atravessados por valores... 
E esse tipo de questões que nos interessa analisar. 

C - Eu analisei e reflecti... Porque, de facto... os outros colegas até já dizem, quando se combina 
alguma coisa "O B. não vem. O B. não pode." Já o referem logo... 
Eu também concordo que estamos a impor... Por exemplo, às vezes mandamos postais para a mãe ou 
para o pai, sem pensarmos caso a caso. Alguns não têm ou estão separados ou outra situação. Eu 
senti muito isso este ano. A minha mãe morreu há uns meses e eu não consegui fazer nada com eles 
para o dia da mãe... 

(Não se recuperou a parte final do diálogo, embora as questões centrais tenham ficado registadas.) 
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ANEXO 3 

Excerto da primeira reunião da equipa do projecto 
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PRIMEIRA REUNIÃO DA EQUIPA DO PROJECTO (excerto) 

9 de Novembro/ 1998 

(Devido à extensão da gravação - que ocupou três cassetes audio - transcrevemos 
apenas os excertos que, na nossa perspectiva, poderiam acrescentar dados 
significativos à análise do momento inicial e que se referem à sub-categoría "razões de 
adesão ao projecto". O discurso de cada participante procurou dar resposta a duas 
questões colocadas no início da sessão com as quais se pretendeu desencadear o 
processo de apresentação e de inter-conhecimento: Quem sou? Porque estou aqui?) 

ESCOLA / J. I. DO NORTE 

LUÍSA 

Estou aqui porque tenho feito acções de formação promovidas pela faculdade e toda a 

problemática... Esta não versa a literatura infantil, como a anterior, ... e agora, uma vez que vamos 

analisar as práticas educativas, procurando promover a interculturalidade, interessa-me bastante 

esta temática. À partida não tenho nenhum pressuposto sobre o projecto. Estou aqui para... para o 

construir conjuntamente convosco e... creio que é tudo. 

CARLA 

Estou aqui porque mereceu um bocado de confiança o projecto que me foi , vagamente, 

divulgado. Penso que sou interessada. Não entendo nada do projecto porque também estou e 

quero construí-lo ou ajudar a construir. E penso que não tenho mais nada para dizer. 

Trabalho directamente com crianças... Neste momento estou... tenho uma forma de trabalho 

um pouco diferente daquele que tenho feito. Eu já estou nesta escola há mais de 27 anos e 

costumo levar os meninos do Io ano ao 4o. Este... não peguei na turma desde o Io ano mas peguei 

numa turma que andava a saltitar de professor em professor. Tem-me custado um bocado os olhos 

da cara, mas eu sou teimosa e continuo com uma turma que não era minha e que me tem dado 

alguns problemas. Mas de qualquer maneira, ... pronto. 

ALEXANDRA 

Quanto ao projecto, estou assim ainda um bocado, como se costuma dizer... na altura em que a 

L. estava a tentar explicar o projecto, estava um bocadinho de fora, porque cheguei um pouco 
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atrasada, à reunião, mas fiquei curiosa. Pronto, também a questão da interculturalidade parece-me 

interessante e o facto também de nunca ter participado num projecto destes... espero gostar. 

GRAÇA 

Tenho 25 alunos do Io ao 4o ano e este ano, ***** que foi tomar conta de crianças, que 

embora não sendo deficientes precisam do apoio do ensino especial. Estou a começar, não é9 

Ainda não sei o que me espera pois estou no princípio. 

Em relação a este projecto, não tenho nenhuma opinião formada, sobre ele, ainda, tudo desafia 

um pouco na vida e este é um dos casos. É um desafio. Foi um projecto que me desafiou, se 

calhar pela simpatia com que ele foi apresentado. Porque eu nunca até hoje, ao longo da formação 

que fiz, nunca tive uma pessoa que viesse assim mesmo à escola explicar-nos, expor o que era o 

projecto. Ou o que era uma formação que fosse... começar. E este realmente foi diferente dos 

outros, porque foi uma pessoa que se disponibilizou a ir à escola falar cara a cara, olhos nos 

olhos, explicar-nos, mais ou menos, pronto é evidente que eu ainda estou como que com os olhos 

fechados. Mas estou convencida que se for assim até ao fim... Pronto, para mim ainda é um pouco 

obscuro, não é? Embora me mova uma grande empatia. 

COLÉGIO DO SOL 

INÊS 

Estou aqui porque já tinha frequentado uma acção de formação aqui, com outras escolas e 

professoras, e o que me levou, em parte, a estar aqui de novo é que realmente o primeiro 

interessou-me muito frequentar. Expectativas não tenho assim muitas mas de certeza que me vai 

agradar. Na anterior já participei e gostei. 

Eu acabei o curso há relativamente pouco tempo e estas temáticas ainda estão muito presentes. 

Assim como nessa primeira formação que nós fizemos aqui, tanto eu como a Mana tudo o que foi 

abordado, nós éramos muito chegadas, próximas e pronto... 

[Já tinham abordado na formação inicial questões da multiculturalidade?] 

Sim. 
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ANA 
Estou aqui porque como estou a começar a minha carreira, no trabalho, este é o segundo ano 

de trabalho, por isso convém-me partilhar o máximo de experiências e fazer o máximo de 

projectos. Foi isso que me motivou. O tema também me atrai. Enquanto estudava, estive na 

Holanda, [no âmbito do programa Erasmus, quase três meses] participei num projecto de 

multiculturalismo, e é um tema que me atrai bastante. 

[E que tipo de trabalho desenvolveu nesse projecto?] 

Este projecto saiu um pouco gorado por causa da barreira da língua, não dava para participar 

mesmo, mas... baseava-se na multiculturalidade na Holanda, porque aquilo há escolas que têm 5 

ou 6 nacionalidades. (...) Não dava muito - não dava nada - para perceber o que se passava nas 

escolas. A professora tentava explicar-me em inglês, mas o inglês dela ainda por cima era mau e 

saiu um pouco gorado... Pronto, e penso que isto vai ser uma continuidade ou mesmo especificar 

mais as coisas. Eu digo isto pelo título "...Construir o Intercultural", "Analisar as Práticas 

Educativas...", não sei se estou no caminho certo, que eu ainda não sei o conteúdo disto... 

MARIA 

Estou aqui porque já participei em duas acções de formação [no âmbito da diversidade 

cultural] aqui e gostei. Porque também acho que sou uma pessoa interessada, porque gosto de 

partilhar experiências e de aprender com as experiências dos outros. E o entendimento que eu 

faço deste projecto é um bocado à luz dos que já conheço, mas talvez este como uma coisa mais 

prática, pelo que a L. me disse, acho que vai ter trabalhos mais práticos e não tanto teóricos. Não 

sei se é verdade se não... 

ESCOLA/J. I. DO SUL 

FRANCISCA 

Vim participar nesta acção porque o ano passado participei numa outra, um projecto de que gostei 

imenso. Permitiu-me sentir que havia a necessidade de continuar e penso que este irá dar um 

bocadinho de continuidade ao que fizemos antes. Eu não estive na reunião que a L. fez na 

escola,... portanto, fico por aqui. 
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HELENA 

Este projecto é o segundo que nós fizemos aqui com a C. e com a L. que gostei imenso do 

primeiro e, embora esteja no fim da carreira acho que estou motivada porque acho que, realmente 

não é só teoria. A gente vai pondo muito em prática, vai trocando experiências... Por exemplo, o 

ano passado, foi com colegas também do Io ciclo, para mim foi novidade. Acho que foi muito 

bom e, pronto estou entusiasmada e acho que, embora não esteja directamente com as crianças -

estou em apoio - mas gosto muito de colaborar com as minhas colegas, trabalhamos em equipa. E 

pronto, todo aquele contributo que eu puder dar a este projecto... eu espero dar o meu melhor 

dentro das minhas possibilidades. 

OLGA 

Estou aqui porque de facto só este título aqui "Análise dos processos educativos...", quer 

dizer, eu penso que reflectir em conjunto é muito diferente de nós reflectirmos sozinhas. Eu sou 

uma pessoa muito ansiosa muito aflita porque acho que nunca está bem, quer dizer, e quero 

sempre fazer melhor, e portanto acho que isto que nos vai ajudar muito. E às pessoas preocupadas 

penso que vai ajudar. Não sei... Eu acho que a prática é um bocado complicada... este ano, então, 

estou a sentir que tenho uma turma super difícil e estou muito esperançada que vou conseguir Ter 

uma ajuda cá. Porque de facto é uma turma muito heterogénea. Pronto, miúdos com muitas., 

tenho alguns que estão a ser acompanhados até por hiperactividade, alguns... - eu acho o máximo 

eles estarem a ser acompanha dos por isso, mas pronto [ironia] - tenho assim uma série de 

problemas. Miúdos que já estão rotulados, percebe? E depois, se calhar isso até é um desafio para 

mim porque eu até nem acho que seja assim tanto, mas já vêm rotulados de outros colégios como 

hiperactivos e não sei quanto... e portanto estou a ver-me um bocado aflita, mas de qualquer 

modo penso que isto de reflectir assim em conjunto e pôr os problemas em conjunto, que vai ser 

importante. 

ELSA 

Estou aqui porque, primeiro a Olga falou-me do vosso projecto e, pronto, que gostaram, e 

talvez por uma continuidade do trabalho com os alunos [estando com o Io ano com o grupo de 

alunos que transitou do pré-escolar] e com ela, pronto, dar uma continuidade. Segunda razão é 

porque eu já fiz parte de um grupo de trabalho de alunas aqui da licenciatura que fizeram um 

trabalho que era a "interculturidade" através do contos infantis. Abordavam a multiculturalidade 

nos contos. Mas não houve uma ligação [com elas]. Foi mais um trabalho meu. Não houve assim 

um fio condutor. E soube-me assim a pouco. Eu quero trabalhar com os mesmos objectivos que 
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eu partilho com os alunos e não assim eu sozinha. É uma certa continuidade, mas agora neste sou 

eu... são os alunos comigo, não é"1 



ANEXO 4 

ENTREVISTAS FINAIS 
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ENTREVISTAS FINAIS 

Março / 99 

FRANCISCA 

P - À semelhança do ano anterior, e relativamente à mesma temática, se este ano tivesse de fazer 
um registo das situações que tem vivido, qual seleccionaria9 

R - Bom, eu este ano tenho uma ... muito evidente que é o caso do B. è diferente em vários 
aspectos, è uma criança que para já é africano. É negro africano . E é deficiente motor e deve ter 
mais qualquer coisa que eu.... Se fosse hoje era essa... é muito evidente não é9 Porque é uma 
criança que tem diferenças muito evidentes. 

Eu, por exemplo, este ano...ele veio mais tarde do que os outros... Se calhar já estava desperta 
devido à acção, penso que sim... pronto, eu própria sou diferente, se calhar encaro a diferença de 
uma maneira diferente. 
E pronto , preparei as crianças para a chegada do B. Em todos os aspectos. Expliquei-lhes como 
era aquele menino, que era diferente e porque era diferente. 

P - E porque é que teve essa necessidade de fazer essa preparação9 

R - Para eles não ficarem chocados e não chocarem o menino, por causa do aspecto visual 
dele. 

Ele anda em cadeira de rodas, não é. E penso que isso choca um bocadinho qualquer criança. 
Embora eles adorem a cadeira de rodas e todas queiram experimentar a cadeira de rodas ( se 
calhar até eu gostava de experimentar) mas isso... Portanto eu prepare-os e eles estavam ansiosos 
pela chegada do B. Pronto, aquela curiosidade das crianças... e eles realmente deram-nos uma 
lição. Porque eles receberam o B. com uma naturalidade... que eu achei uma coisa maravilhosa e 
ainda hoje eles são amigos do B. não por ele ser diferente mas porque são amigos mesmo. Não é? 
Vão buscar-lhe o lanche. Quer dizer, não são amigos só para lhe empurrar a cadeira Não é? São 
mesmo amigos dele e gostam muito de o ajudar, porque ele realmente precisa de ajuda. E são 
capazes de o levar à casa de banho, fazem tudo por ele. 

Portanto, foi uma experiência diferente - que eu nunca tinha tido assim uma experiência TAO 
diferente. (Riso) 

P - O que é que a levou a aderir ao projecto EDUCERE. 

R - Pronto, uma necessidade de conhecimentos novos. Está tudo a mudar e eu também tenho 
de mudar. Eu tenho uma forma já muito antiga e embora tivesse procurado sempre manter-me 
mais ou menos actualizada, pronto, penso que também fazia parte de uma actualização. Foi 
fundamentalmente isso. 

P - Hum, hum. Mas porquê este projecto especificamente? 

R - Porque já tinha a experiência do outro anterior, que gostei muito, e, portanto achei que era 
interessante. E Também por causa das colegas que também iam, não é? E como nós formámos 
uma equipa... penso que é importante estarem todos a par dos mesmos projectos. Se trabalham 
juntos, penso que é importante. 

P - Considera que algum dos aspectos que abordámos... 

R - Penso que sim! Penso que sim! 
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P - Mais concretamente . 

R - Sei lá ... penso que principalmente na observação, sabe? Observar as crianças, pronto, a 
observação concreta ... como é que eu hei-de explicar ... Penso que estou mais desperta, que vejo 
as coisas os porquês das coisas. Há uma preocupação maior em saber porque é que as crianças 
fazem isto ou aquilo. 

Eu acho que sim, que sinto isso. 

P - O que é que mais lhe agradou no projecto"7 

R - Bem, eu devo dizer que eu... eu sinto que não entrei muito a fundo no projecto. 
P - Mas porquê9 

R - Não sei. Mas penso que o defeito foi meu. Ou porque ia muito cansada. Também já estou 
muito cansada, é preciso ver. Eu acho que há um bocadinho... tive uma certa dificuldade. 

P - As participações também não tinham de ser iguais ... 

R - Pronto e eu senti isso. Senti que não fui mesmo ao fundo do projecto. 

P - Mas naquilo que foi, o que é que lhe agradou mais? 

R - Sei lá ...Eu gostei da maneiro como nós pudemos participar, individualmente... a nossa 
experiência ... acho que isso é bom as pessoas poderem partilhar as suas experiências e poderem 
conhecer outras experiências. Penso que ... é das coisas que mas gosto. Partilhar ... pronto, " ida e 
volta ", não é9 

P - Se voltássemos a viver o projecto o que é que mudava? 

R - Não sei... Porque eu acho que estava tudo muito bem ... organizado ... tudo muito ... Quer 
dizer, eu não acho que o facto de eu não Ter entrado a fundo, não penso que tenha sido qualquer 
falha do projecto. Eu acho que é meu. 

P - Mas porquê? 

R - Penso que sim ... e talvez o facto de serem ... de mês a mês. Quer dizer, a verdade é que a 
gente vem trabalhar e as coisas passam e depois só na véspera ou na antevéspera de ir é que a 
gente volta a pensar naquilo, não é? 

P - Portanto, a questão do tempo... 

R - Eu penso que isso ... e o meu cansaço que também não me permitia ... 

P - E em relação aos registos especificamente. 

R - Pronto! Os registos. Os registos ... é uma falta de hábito ... que eu acho que também já não 
vou adquirir (Riso) 

Mas falho muito no registo escrito. Sou franca. 

P - Mas o que pensa da opção pelo registo escrito no âmbito do projecto? 

R - Pronto. Penso que é mais fácil o registo escrito. Mais fácil porque o registo em vídeo, nós 
não estamos habituados e é complicado, quando estamos sozinhos numa sala, eu não estou 
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mesmo a ver, porque as crianças ficam diferentes com uma câmara à frente, ou eu própria fico 
diferente, se souber que estou a ser gravada. Quer em áudio quer em vídeo. Se eu souber que 
estou a ser gravada, eu fico diferente. 

Se estiver a contar uma história já não conto da mesma maneira. Da mesma maneira que se 
souber que está um adulto a ouvir a minha história, eu já não sou a mesma. E já trabalho há tantos 
anos ... 

P - Mas no registo escrito. 

R - No registo escrito acho que é positivo. Pode ser que as pessoas se habituem. 

P - mas no âmbito do projecto. O que é que acha que o projecto poderia gerar? Ou o que é que 
gerou 

R - Não sei ... por exemplo: nós tivemos uma situação, até nem foi minha, da colega que fez 
um registo em vídeo e depois ela vem e diz " se calhar não devia ter dito aquilo " (Riso) quer 
dizer. 

Penso que nós vamos ser muito mais críticas de nós próprias ao ver uma situação em vídeo do 
que noutra situação. Nós vamos ver a nossa actuação, quer dizer, vamos ser críticas da nossa 
actuação e não da situação que queremos analisar. 

P - E isso é positivo9 

R - Nós podemos tirar sempre , algo positivo das coisas. Independentemente da análise ... eu 
acho que é formativo, acho que qualquer crítica desde que não seja negativa .... 

P - No caso da F. e aqui do Jardim, que aspectos acha que o projecto transportou para a 
prática? O facto de as pessoas terem tido a necessidade de registar, e depois, analisar as situações 

R - Eu acho que nós procurámos analisar, fazer as coisas em conjunto. 
Mesmo aquele trabalho final, que nós fizemos. Nós fizemos e todas vimos umas das outras e 

dissemos aliás isto aqui está bem, isto está mal, portanto, fizemos um trabalho em conjunto que, 
se calhar, não tinha acontecido. E se calhar também conhecemos os casos umas das outras . Se 
calhar começámos a partilhar mais e foi muito bom, nesse aspecto acho que foi. 

Repare, por eu Ter achado que não fui ao fundo da questão não significa que não tenha 
gostado. 

Eu gostei! 

P - Também não era fácil ... 

R - Eu acho que não... não era... houve alturas que eu pensava ..." agora já entendi muito bem 
" mas depois aquilo dava uma volta... " já não sei outra vez ". Houve assim alturas que fiquei 
bastante confusa. Não sei se com outras colegas terá acontecido o mesmo... Mas pronto, cada um 

P - Pronto, não sei se quer acrescentar alguma coisa? 

R - Há um aspecto... O B. era para ir para a sala da G. 

P - Se seguissem a organização habitual, por idades9 
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R - Sim. Só que eu pedi para vir para a minha sala. Como ele nasceu em Angola e eu também, 
tínhamos uma certa afinidade. íamos falar de coisas que a G. Não faz ideia de como são. E eu 
penso que até para os pais... 

P - E fala com ele sobre essas coisas? 

R - Sim! Falo Muito! Até às vezes, digo: "Vais trazer uma receita disto ou daquilo". E ele 
traz. "E o que é que comeste? Gostas disto? Gostas daquilo?" 

Cantigas africanas... Ele ri-se e fala. Participa. Porque ele conhece as coisas. Porque ele sabe e 
fala muito bem. 

P - Aqui foi, portanto, uma opção para valorizar as vivências dele... 

R - Exacto. E foi muito bom. Para ele e para mim também. 

P - Porquê para si9 

R - Porque me mata um bocadinho de saudades da minha terra (riso). Eu nunca mais esqueço, 
não é9 E só com as pessoas de lá, ou que lá estiveram é que... 

P - E como é que foi aceite essa opção pelas colegas? 

R - Muito bem. Muito bem. Elas entenderam muito bem e acharam muito positivo E pronto... 

P - Penso que poderemos terminar. Muito obrigada. 
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OLGA 

P - À semelhança do ano anterior, e relativamente à mesma temática, se este ano tivesse de fazer 
um registo das situações que tem vivido, qual seleccionaria? 

R - O ano passado9... 

P - Não! Este ano... lembras-te das várias situações que aconteceram com as crianças, com as 
colegas, se tivesses de registar uma situação... que se enquadre nesta perspectiva de educação face 
à diversidade... 

R - Deixa cá pensar... deste ano... na minha escola ?... 

P - Sim. 

R - Eu registaria as atitudes de uma criança que eu tenho ai que é diferente de todos os miúdos 
que eu vi até hoje e era uma coisa que me estava a preocupar um bocado e que me estava até a 
questionar muito, muito, muito porque era um miúdo de facto... e era um miúdo diferente de 
todos os outros. Portanto eu gostava de analisar aquilo com mais pormenor. 

P - Portanto, a criança ou as atitudes dos outros face a ela ! 

R - As atitudes e a criança! As duas coisas. Porque foi tudo uma surpresa muito grande para 
mim. 

P - Mas porquê? Não queres especificar9 

R - É um miúdo que, por exemplo, reage, normalmente é um bocado violento, um bocado 
agressivo, mas reage á violência de uma forma diferente dos outros. Além de ser violento tem um 
vocabulário muito específico, na, em determinadas situações. E então, ele de facto foi uma 
surpresa grande...e era um caso que eu gostava mesmo de analisar e que ficou assim... 

P - Mas ligas essas questões à diversidade cultural9 

R - Ligo. Ligo. Porque penso que se calhar é um miúdo realmente diferente. Não no aspecto 
sócio - económico, mas no aspecto de... talvez dos valores, das...quer dizer é um miúdo que deve 
Ter uma educação em casa, diferente de todos os outros. E não é economicamente um miúdo 
diferente. 

P - Pois, pois... 

R - E então, acho que é um caso diferente... 

P - E isso reflecte-se na relação com os outros? 

R - Sim, sim. 

P - Mas... os outros discriminam-no? 

R - Muito. Discriminam-no muito. E porque ele além de ser extremamente agressivo tem um 
vocabulário que os miúdos, primeiro acham piada mas depois... começam a deixar de achar 
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piada. Porque é por sistema e é constantemente e portanto... era um caso que eu gostava de 
analisar... de reflectir mais sobre ele. Mas entretanto fiquei sem meninos... 

P - Pois, mas podes continuar a observar... 

R - Exacto...olha, ainda na Sexta passou o dia comigo, porque realmente... é impossível estar 
na sala. E depois, ele aqui connosco a conversar, é de facto... na individualidade é um miúdo 
absolutamente, pronto, quando questionado em todas as atitudes de qualquer outra criança. Mas 
quando confrontado com o grande grupo... é de facto, uma coisa que eu nunca vi. 

P - E de resto, no ambiente da escola? Nota-se assim... alguma ou outra situação? Por 
exemplo na organização da escola... 

R - N â o . 

P - O que é que te levou a aderir ao projecto EDUCER9 

R - Olha, sinceramente, qualquer projecto que seja proposto por ti é porque de facto nos te 
admirámos - e porque achamos que para a nossa vida tem muito interesse e muita utilidade. De 
facto quero dizer, quando uma pessoa se confronta com as situações... cuidada... pensa que... 
quando se está ali pensasse que é tudo tão bonito e tão fácil, e não é nada. Na prática nós estamos 
constantemente a fazer asneiras e grossas. Eu penso que nessa medida de facto, esse projecto 
achei muito, muito interessante. 

P - Do ponto de vista da reflexão? 

R - A reflexão embora seja uma coisa que parece que não dá assim grandes efeitos, mas que 
dá... mas que mexe com as pessoas... quer dizer, é isso... 

P - Consideras que alguns dos aspectos que abordámos estão actualmente presentes no teu 
trabalho que desenvolves? 

R - Sim, sem dúvida. Especialmente nessa parte do questionar mais. Estar sempre mais 
presente. Reflectir e questionar, estar sempre mais presente na cabeça das pessoas. Pelo menos, 
na minha está muito. 

P - Vocês discutem isso quando fazem reuniões? 

R - Sim, sim. 

P - O que é que mais te agradou no projecto EDUCERE7 

R - Ora bem- Hoje penso que, de facto, foi essencialmente essa parte. Quer dizer, nós estávamos 
habituadas pronto, a pensar e... mas, se calhar não a reflectir com tanta... com tanta prática, vá lá, 
não é prática que eu quero dizer, com tanta persistência... 
Foi um reflectir constante. 
Tanto que, os outros projectos têm teoria, têm prática, às vezes, este era muito mais nosso. 
Éramos muito mais nós que estávamos em foco. Portanto era muito mais a nossa atitude nossa, 
que... 
Portanto foi essencialmente isso que eu acho que foi mesmo muito marcante, neste projecto. 
Senti muito isso. 

P - Se voltássemos a viver novamente o mesmo projecto, o que é que mudarias? Em relação a 
tudo. Desde a metodologia... a tudo... 
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R - Ora bem, quer dizer, as sessões se calhar eram um bocadinho espaçadas. Não +e9 Dava jeito 
porque nós, cada uma tem a sua vida e não sei quê, mas a verdade é que, quer dizer, se fosse mais 
restrito, se não houvesse um espaço tão grande penso que ainda teria mais efeito. Mas de qualquer 
modo eu penso que, pelo menos da minha parte, mais efeito do que teve não sei se sena muito... 
muito possível. Porque eu já que teve muito efeito. Nessa parte. 
Mas, se calhar, menos espaçadas as sessões, acho que conseguia-se tomar as coisas mais 
sequenciais. 

P - E em relação às dinâmicas de trabalho? Achas que... estiveste de acordo com elas? 

R - Estive. Acho que sim. Pelo menos não me ocorre outra maneira de tratar as questões. 

P - Achas então que foi positivo. 

R - Ah! Sem dúvida nenhuma. Acho que sim. 

P -Obrigada. 
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ANA 

P - À semelhança do ano anterior, e relativamente à mesma temática, se este ano tivesse de fazer 
um registo das situações que tem vivido, qual seleccionaria? 

R - De agora? Da minha turma actual? 

P - Deste ano lectivo! Uma situação - na linha dos incidentes críticos que nós falamos o ano 
passado. 

R - Por acaso este ano tenho uma situação muito idêntica à do ano passado. Como o colégio é 
particular, a turma é um pouco homogénea. E sempre que vêm alunos de novo, " destoam " 
Portanto, o aluno que eu tinha no ano passado e que " destoava "saiu porque reprovou. Este ano 
veio uma aluna que, embora não tendo nenhumas ao nível cognitivo, de aprendizagem, ( é boa 
aluna ) mas afasta-se muito dos colegas, pelas vivências, pela maneira de falar, pela educação... 
Pronto...no início do ano, era um choque tremendo porque ela fala mesmo à " Poerto " e os 
colegas riam-se imenso, gozavam imenso com ela. E ela diz asneiras, os outros colegas ficam 
chocados. Depois está sempre a falar na avó. Ela vive com a avó e os colegas não entendem 
porquê. Estão sempre a perguntar-lhe se não tem pai, se não tem mãe... Pronto, é essa situação 
porque ela não se consegue mesmo integrar... E aqui há tempos eu soube que ela era da I.U.R.D e 
há ali qualquer problema familiar... Eu acho que a avó é que é fanática pela I.U.R.D. e, foi a 
própria avó que me disse que ela, a miúda, que tinha tudo de mal o que uma pessoa pode ter. Que 
é mentirosa, que rouba, que mexe, que é mal educada. A própria avó disse isso. E eu acho que 
devem ser lá as " forças " da I.U.R.D., que fazem com que as miúdas sejam o bode expiatório de 
casa. É como se tivessem ali o diabo. Eu vejo as coisas assim. Porque batem-lhe imenso. Ela ás 
vezes, aparece toda marcada e eu vejo que aquilo é de tareia. E pronto. Quando eu sou meiga com 
ela, ela abusa. Se eu sou ,má, ela fica insuportável: bate com o pé, começa a berrar, pronto e 
destaca-se... 

P - Mas acha que é só pelas questões religiosas que ela é assim? 

R - Acho que tem muito a ver com a educação que tem tido. Porque a avó é uma pessoa 
educada, assim muito calma. A mãe também, já reparei nisso. A avó diz que ela o que tem de mau 
que herdou do pai. Que ele é bêbado, que os pais do pai são pessoas muito mal educadas, que 
vivem numa ilha, e que ela viveu até ao ano passado com os avós paternos. E este ano é que a avó 
a tirou. Eu ainda não percebi a profissão da avó nem nada. Mas ela deve sentir-se melhor do que 
os outros avós. Porque ela diz-me que eles vivem num ambiente muito mau... e que com ela não é 
assim... E é essa a situação que... porque os outros são todos muito... não há assim nada de 
relevante. 

P - Hum! O que é que a levou a aderir ao projecto? 

R - Porque eu não vou estar num colégio sempre, e porque na nossa profissão acho que vamos 
ter sempre muita diversidade pela frente. E penso que cada vez mais. E devemos mesmo estar 
preparados para recebermos a diferença com a diferença e não com a indiferença. Aquilo de que 
falámos no ano passado, que as vezes o tentar fazer com que tudo seja igual acaba por ser muito 
pior. Acabámos por vincar mais a diferença. 

P - Portanto acha que foi esse desafio da temática que a levou a... 

R-Sim... 
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P - Considera que alguns dos aspectos que abordámos no âmbito do projecto EDUCERE no 
ano anterior está actualmente presente no trabalho que desenvolve actualmente? Com os alunos 
na escola...0 

R - Nem sempre. Não. Eu reconheço que não porque, mesmo com as diferenças de 
aprendizagem, eu ás vezes esqueço-me completamente da teoria e das coisas bonitas e, quando 
dou conta, estou a berrar, porque não percebem, e já é a terceira vez que estou a dizer a mesma 
coisa e ainda não entenderam e depois... 

P - Mas dá conta0 

R - Ás vezes dou. Outras vezes dou conta só passado um tempo e, depois, fico a pensar que 
tenho que ter mais calma, que em todos têm o mesmo ritmo de aprendizagem. E não posso estar... 
porque acabo por diminuir,... não é9 

P - Mas já antes tinha esse tipo de cuidados, de reflexão9 

R - Pois, eu acho que a reflexão - eu sempre fui muito autocrítica - mas agora acho que estou 
mais receptiva... Não é receptiva, mais alertada para certas coisas. Lá está! Não faço os registos 
mas faço o registo mental, em casa, à posteriori. 

P - O que mais lhe agradou no projecto9 

R - Pois. Foi desenvolver... como é que eu hei-de dizer , foi mesmo o ficar alerta... foi a 
temática em si, foi o trabalho que fizemos. Embora fosse muito espaçado... 

P- Acha que foram muito espaçadas as sessões? 

R - Sim. Porque por serem muito espaçadas acho que se torna um bocado... começa-se a 
deixar um bocado de lado. Não se está sempre a " recarregar as baterias ". Mas gostei. Gostei do 
tema... 

P - E da metodologia? 

R - Acho que sim. Que estava muito bem. Embora esse espaçamento também faça parte da 
metodologia portanto... mas agora de resto, o trabalho partia de nós. Não era imposto. Nós é que 
tínhamos que pesquisar e andar ah assim... Como andámos, no início todas, que não sabíamos 
bem... o que íamos fazer. Mas aprende-se mais quando somos nós a descobrir do que... 

P - E como acha que no futuro, este trabalho que desenvolveu, como é que acha que se vai 
projectar no exercício da sua profissão. 

R - Para já foi isso mesmo de aprender a registar, ter aquelas " grelhas " já como exemplo 
para outras situações futuras... 

P - Portanto todo o trabalho de registo e de análise acha que foi positivo. 

R - Sim e que vai ser útil, penso que sim. Até porque eu estou a pensar fazer um caderno com 
uma grelha do género. E depois, agora com esta turma não, mas quando iniciar uma nova turma 
queria fazer uma coisa deste género, do início... Pronto para ter atenção e ver logo de início quais 
as diferenças que me aparecem e estou a pensar usar as grelhas de análise... 

P - E os interesses, por exemplo estou a lembrar-me do projecto em que estão a participar, a J. 
e a I. também já falaram disso, acha que houve algum rastilho, digamos... 
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R - Ah. Eu isso penso que começando um projecto que depois dá sempre vontade de Ter outro 
porque enriquece bastante. 

P - E a temática é a mesma, não é9 

R - Pois. 

P - Considera então que o balanço é positivo. 

R-Sim. Considero... 

P - Muito Obrigada. 

(Esteve muito ansiosa devido à presença do gravador) 
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MARIA 

P - À semelhança do ano anterior, e relativamente à mesma temática, se este ano tivesse de fazer 
um registo das situações que tem vivido, qual seleccionaria? 

R - Um exemplo de uma vivência porque eu tenha passado relacionado com essa temática? E 
isso9 

P - Sim. Uma situação desse tipo, na linha dos incidentes críticos de que falámos. 

R - Talvez... penso que talvez alguns comentários... não uma situação específica mas alguns 
comentários que saem naturalmente da boca das minhas crianças (riso) em relação aos 
pobrezinhos ", aos " coitadinhos " porque , como elas não têm bem a noção das dificuldades para 
determinadas coisas ( quando pedem normalmente têm sempre tudo )... eh... é mais, no meio em 
que eu estou é mais nesse aspecto não é assim uma situação muito flagrante porque isso acho que 
nunca deparei assim com nenhuma. Porque é um meio um bocado homogéneo. Mas... são 
determinadas situações de " coitado " . . . Hum... um bocado de... usávamos um termo o ano 
passado... 

P - Paternalismo0 

R - Paternalismo! Sim! É isso! É mais isso, nessa base. Porque de resto... como é assim um 
bocadinho homogéneo não... grandes, assim grandes diferenças que se note assim a diversidade 
cultural, não se nota muito. Não se nota. Mas... 

P - Portanto se tivesse que registar alguma situação desse tipo, pegaria então nesses 
comentários9 

R - Sim, sim! Que se calhar antes desta acção não estava tão atenta porque acho que é um 
bocado... esse tipo de comentários acontece um bocado na nossa Sociedade também e, se calhar, 
se eu não tivesse tão alerta devido à acção, às acções que faço, deste tema, acho que também me 
passava, um bocado, como uma coisa natural, porque acabo por ser um bocado apanhada no meio 
daquele meio e a sociedade também é um bocado assim, mas tento sempre..., sempre tentei ..., 
mas agora... sempre disse... sempre fiz um comentário: " não é assim... " ou tentar levá-los a 
chegar à... a ver pelo menos outra forma de pensar. Não encaminhá-los para isso, mas pelo menos 
dar-lhes uma porta aberta para crescerem lá. Só que acho que dantes fazia automaticamente sem 
pensar, sem reflectir. 

P - Agora, em relação ao projecto: o que é que a levou a aderir ao projecto EDURECE? 

R - Foi o tema. Sem dúvida. Porque acho que... é assim, o tema porque estou nesta profissão 
porque se calhar se estivesse a dar, não sei, (isto também o projecto era só para educadores e 
professores do primeiro ciclo) mas eu como tenho a licenciatura e já dei aulas ao segundo ciclo, 
penso um bocado também em termos do segundo ciclo e o que eu acho era que se estivesse no 
segundo ciclo, se calhar, ouvisse alguém a falar nesta acção, se calhar não me inscrevia. Nestas 
idades, no primeiro ciclo é que se... não é informar, mas que se ajuda um bocado a moldar... eu às 
vezes penso o que é que os meus alunos serão no futuro, daqui a muitos anos, porque eu acho que 
tenho uma influência muito grande neles. E acho que, ver uma acção destas com este tema e 
deixar passar... quanto mais não seja pela formação pessoal deles. Acho que é importante até 
porque os nossos livros não dizem nada. Aliás os livros dizem... acho que vão um bocado contra 
este tema. 

50 



P - Quando fala em livros está a falar nos manuais?... 

R - Sim nos manuais. Porque por exemplo os manuais de estudo do meio, tirando algumas 
excepções que começam a aparecer agora, têm desenhos todos iguais, mostram assim... não é 
todos iguais, mostram sempre as mesmas coisas. Por exemplo, fala-se de uma pessoa de cor e 
aparece sempre uma pessoa de cor mas assim num meio muito pobre, com muita gente à volta, 
não mostram uma pessoa de cor bem sucedida, de uma determinada imagem... Quer dizer, acho 
que há falhas nos manuais. E se as falhas existem nos manuais, e já que os manuais não mudam 
para já, ou só aparece uma ou outra excepção, menos nós... 

P - Portanto têm sempre esse espirito atento?... 

R - Acho que sim. Aliás não conseguia dar aulas de outra forma. (Riso) 

P - Portanto terá sido então esse desafio que a motivou7 

R - Sim. 

P - Agora... considera que algum dos aspectos que abordámos no âmbito do projecto 
EDUCERE, o ano passado, está actualmente presente no seu trabalho? 

R-Está. 

P - Já disse que está atenta... 

R - Está! Sim! Sem duvida alguma. 

P - Em que medida? 

R - Acho que em tudo. Eu acho que é em tudo. Não só dentro da sala de aula mas dentro da 
própria instituição. Acho que o facto de... e mesmo também tirando o aspecto da minha vida 
profissional, também na minha vida pessoal, eu acho que reflectir sobre estes temas não me 
ajudou só profissionalmente. Eu acho que foi em tudo. Pequenas coisas. Uma pessoa até é capaz 
de ver isto, e se calhar dantes não pensava e agora pensa numa determinada atitude, é capaz de 
questionar quando vê determinada atitude que se calhar dantes não questionava. Não só na sala de 
aula, mas principalmente na sala de aula. 

P - Mas não tem nenhum exemplo que se recorde agora, concretamente9 

R-De.. . 

P - Deste contributo do projecto... Já me falou, por exemplo, nos manuais. Nessa atitude 
crítica. 

R - Sim, e mesmo em relação aos tais... se calhar é um bocadinho difícil eu estar a dizer 
assim, porque eu lhe disse há bocado não há nenhuma situação específica. São estes os 
comentários... E eu não deixo passar nunca um comentário que me pareça um bocado 
estereotipado ou um bocado assim... não deixo passar... Não é levá-los a ver da maneira que eu 
vejo. Não é isso de forma alguma. É dar-lhes a possibilidade de verem também de outra forma. 
Deixar em aberto: mas será que é assim? Mas será que isto também não é bom. Só conheces... E 
dantes eu acho que fazia isso mas fazia de uma forma automática e não tão desenvolvida. E agora 
não. Agora parece que ganhei um certo " faro " e acho que até às vezes sou um bocado de mais 
mas não consigo deixar passar, agora. Só que, lá está, é difícil por numa situação concreta, porque 
não tive nenhum caso... mesmo uma das dificuldades que eu pensei que poderia ter no início do 
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projecto foi essa. Foi ouvir as colegas que participaram que têm meios muito heterogéneos e o 
nosso não é. 

P - E o que é que a levou a mudar de ideias. 

R - Porque me apercebi que a diversidade há de muitas... Eu acho que a ideia inicial, pelo 
menos que eu tinha, é que a diferença entre rico/ pobre, entre sei lá, branco/ negro, cigano/ 
branco... Mas dentro de uma turma que parece homogénea, claro que há diversidade porque 
somos todos seres diferentes. E acho que - eu sempre disse " todos diferentes, todos iguais " -
mas não no sentido que agora penso. Porque na mina turma tenho 26, mas 26 todos diferentes. 
Eu se calhar antes dizia isto sem pensar bem naquilo que dizia e achava " se calhar no fundo são 
todos parecidos "... E agora é diferente! E uma atitude diferente perante a palavra diversidade que 
acho que é a palavra mais marcante do projecto. (Riso) 

P - E agora em relação ao projecto propriamente dito, o que é que agradou mais9 

R - Eu gostei muito da parte prática (se é que se pode chamar a uma parte prática e a outra 
teórica) gostei bastante quando tentávamos desenvolver um bocado... Porque acho que também é 
importante. Só prática ou só teórica acho que não funciona... Porque se fizermos só prática 
acabámos por cair, se calhar, no erro de não pensar naquilo que estamos a fazer. 

P - Hum, hum! Mas quando se estava a referir à parte prática... 

R - A parte prática, são os tais videos, as cassetes, os registos... 

P - Os registos... Portanto, o trabalho de registo... Mas ajudaram-na? 

R - Ajudaram, ajudaram sem dúvida alguma. E acho que se fosse só prática, só os registos, 
como nós damos aulas diariamente, se calhar passava um bocado e acabávamos por não reflectir e 
passado como um dia de aula... limitando-nos a tomar notas...e tendo os encontros aqui, tendo a 
parte também um bocadinho teórica, e reflectindo em grupo, acho que ajuda. Para já porque 
fiquei a conhecer outras realidades diferentes da minha. E depois também posso dar a conhecer 
outras realidades. E o facto de fazer os registos... É o meu trabalho, é a minha prática. É só uma 
questão de passar... Porque eu notei que havia alguma confusão no início nesse projecto, para 
passar... E eu, a minha confusão era só: " será que eu tenho diversidade ". Nunca no aspecto de 
fazer o registo. 

P - Acha então que os contributos foram positivos? 

R - Foram sem dúvida. Eu acho que o mais importante do projecto foi a troca de ideias. 
Principalmente entre nós e alunos. Eu acho. Porque eh... eu acho que se calhar nós ( não sei se 
estou correcta no que vou dizer ) mas se calhar nós transmitimos mais às colegas do que as 
colegas a nós. E eu vou explicar porquê: porque eu acho que nós ligámos a televisão olhámos à 
nossa volta e vemos escolas um bocado assim como as colegas traziam para aqui. E no tipo de 
escola em que eu estou não se vê tanto. Quer dizer, não se fala tanto. E acho que, se calhar porque 
eu noto que, às vezes, quando nós falávamos notava, " ai sim? ", e estes comentários de quem 
realmente não sabia se calhar que existiam realidades assim. Ou, se calhar, sabiam mas... Eu 
também acho que, se calhar isto não é correcto, lá está, mas eu acho que é raro... Acho que 
participam mais as professoras do público do que as professoras do privado. 

P - Pela própria obrigatoriedade da formação. 
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R - Exactamente. E daí, eu pelo menos sinto que foi mais importante a troca de ideias que 
tivemos com a Lurdes... Não estou a desvalorizar o que as colegas trouxeram mas como são 
coisas que se ouve mais, que se vê mais ou que se debate mais... mas foi sem dúvida importante. 

P - Se voltássemos a viver o projecto, o que mudaria? 

R - [ Silêncio ] 

P - Mesmo aos aspectos metodológicos, conteúdos, etc. 

R - Eu gostei... Se calhar... assim... no geral não mudava grande coisa. Pronto, se calhar por as 
sessões menos espaçadas... Se calhar, a dada altura tivemos encontros individuais... 

P - Por grupos de escola... 

R - Se calhar fazer mais isso, porque a dada altura isso é mais importante... Mas acho que no 
geral não mudava porque achei que estava bem. Pelo menos era o que eu estava mais ou menos à 
espera. Dava-nos uma certa liberdade para fazer os registos. Sabíamos que tínhamos apoio se 
fosse preciso, para tirar dúvidas ou isso e ao início tivemos aquelas sessões em conjunto para 
esclarecer. Acho que estava bem. Talvez um aspecto ou outro como eu disse: por menos 
espaçados ou fazer mais as sessões individuais, mas... acho que não mudava nada. 

P - Muito obrigada. 
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LUÍSA 

P - À semelhança do ano anterior, e relativamente à mesma temática, se este ano tivesse de fazer 
um registo das situações que tem vivido, qual seleccionaria? 

R - O mesmo. O mesmo que seleccionei o ano passado. 

P -Quer dizer ?... 

R - O caso do Daniel que é... que tinha vergonha da mãe... 

P - mas aconteceram situações, este ano, que acha dignas de realce? 

R - Também houve. Mas não sei se aquele não me marcou muito mais do que qualquer outro 
deste ano... Essa do Daniel marcou-me muito, o que perguntou era... 

P - Se este ano tivesse de fazer um registo, de uma situação. 

R - Ah! Este ano. 

R - Ah! De uma aluna minha. Relativamente a este ano, apesar do que mais me marcou ser o 
Daniel e continuo a acompanhá-lo é de uma aluna que não fala. Ao longo do ano. E agora só fala 
comigo segredando ao ouvido, o que pretende. 

P - E porque é que acha que isso acontece? 

R - É uma aluna que tem muitos problemas emocionais. E portanto é uma inibição... 

P - Mas em relação à diversidade cultural? Relativamente ás questões que estivemos a 
trabalhar... as questões mais do âmbito da diversidade cultural... Há assim alguma situação... 

R - Ah, sim! Sobre a diversidade cultural. Não. Propriamente... o grupo é muito reduzido. 
Sobre a diversidade cultural não me parece que tenha... nada nada como o ano passado. O ano 
passado foi... 

P - Sim, mas sem ser no ano passado! Lembre-se do que aconteceu este ano... 

R - Acho que não 

P - Não se lembra de nenhuma situação que merecesse um registo. 

R - Há uma diversidade, neste caso que referi, inerente à personalidade... Não é do âmbito 
cultural, mas. 

P - E em relação à escola, por exemplo, na escola instituição9 

R - Desconheço tudo... 

P - Portanto, não tem assim nenhuma ideia... 

R-Não.. . 
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P - O que é que a levou a aderir ao projecto EDUCERE9 

R - Ah... a minha forma de estar, de aprofundar. Tento estar actualizada. É dentro do âmbito 
que gosto de trabalhar, que é a diversidade cultural. Portanto, a temática... e que já vem de trás, 
não é? 

E é uma forma de valorizar, ás vezes, aquilo que antes não valorizava. Estar mais atenta e 
valorizar pequenas acções que eu achava que não tinham grande significado. 

P - Considera que alguns dos aspectos que abordámos o ano passado, no âmbito do projecto, 
está actualmente presente na sua acção educativa? 

R - Os aspectos9 

P - Estou a referir-me a toda a problemática... 

R - Ah, sim! Sim! Como há bocado disse, valorizando. A minha actividade junto das crianças. 
Fazendo sentir também a quem trabalha comigo, o mesmo sentir. Eh... e julgo que... e estar atenta 
sobretudo. E projectar em função de uma aceitação da diversidade. 

P - Portanto acha que toda esta participação induziu uma certa atenção em relação às 
questões... ? 

R-Ah! Sim. Sim. 

P - Eu fazia um pouco., eu trabalhava e ... Como é que eu hei-de explicar? 
Eu estava atenta... Sempre. Eu procurava dar uma resposta. Mas... Mas muito empiricamente. 

Nãoé9 

Posteriormente, porque já estou muito mais elucidada e documentada teoricamente, estou 
muito mais confiante da minha acção. Percebe? 

R - Hum, hum! 

R - Deu-me mais... Eh... Eu sei o que estou a fazer. E porque estou a fazer 

P - Portanto sente mais segurança9 

R - É. È a palavra que falta va... S into mais segura. 

P - O que mais lhe agradou no projecto EDURECE? 

R - Quer desligar (o gravador) para eu pensar um bocadinho9 

P - Não, não! Esteja à vontade! Há muita fita... Não se preocupe. 

R-Olhe... 

P - Em relação a tudo: quer à temática, à participação, à metodologia... 

R - Olhe, como estou isolada foi óptimo porque permitiu fazer parte, à partida, de um grupo 
mais lato. Em relação ás colegas, a certas colegas, que fazem parte do mesmo agrupamento, 
conheci-as m ais um pouco. Coisa que não era possível de outra forma. Isto, ao grupo. 

Gostei muito da dinâmica que se estabeleceu com a formadora e entre o grupo. 
Sobre a temática como se ampliou o âmbito da diversidade - deixou de ser a diversidade 

ligada à etnia sobretudo - e foca outros aspectos, ainda tornou mais amplo a palavra diversidade. 
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E permite compreender melhor as pessoas, a diversidade cultural que nós social ... e toda a 
problemática ... gostei imenso de toda a problemática porque tomou mais abrangente ... as coisas 
com que nós diariamente contactamos e até ... estarmos atentos . Eu gostei 

P - Portanto faz um balanço positivo de todo o percurso... 

R - Ah, sim, sim... Porque no ano anterior (não sei se se recorda) estava mais ligado aos 
aspectos étnicos e culturais, não é9 

P - Não, não eram só étnicos. Eram culturais englobando outras dimensões além da etnia... 

R - Pois, mas agora era muito mais amplo... 

E... além disso, era uma avaliação crítica na positiva. 

P - E acha que funcionou essa avaliação crítica17 

R - Quanto a mim, sim! Não sei quanto às outras pessoas. 

P - Porque é que diz isso?... 

R - Porque me pareceu... 

P-Mas... 
R - Não sei até que ponto, as pessoas fazem a avaliação crítica como um factor positivo... O 

auto - avaliar, pareceu-me, e isso quero ressaltar, que quando as pessoas tinham de fazer algum 
registo, era sempre com imenso receio ( Por aquilo que eu presenciei em algumas situações) de 
como relatar situações, de como estas situações poderiam ser interpretadas, de como... iria ser 
acolhida a situação, que implicações tinha... eh... 

P - Um receio de se expor0... 

R - Era! Senti isso. E... verifico que, por situações que já vivi, que efectivamente ainda ficou 
muito " pela rama ". Ainda era preciso aprofundar muito mais... 

P - Acha então que foi pouco o tempo9 

R - Para algumas pessoas, que era a primeira vez... 

P - Não está a falar por si? 

R - Não! 

P -Aos outros... 

R - Sim... acho que sim... Acho que foi óptimo, mas precisava de se trabalhar um pouco 
mais... 

P - Mas em relação ao registo como técnica de pesquisa... 

R - De auto - avaliação, reflexão em relação a isso?... 

P-Sim... 
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R - Ah enquanto reflexão é fundamental. Permite-nos avaliar a situação já distanciadas da 
acção e objectivamente apercebermo-nos das situações, quer positivas quer negativas, do percurso 
a tomar, reflectir... 

P - Em relação à própria metodologia, o processo de implicação das pessoas, na pesquisa, e 
tudo, considera que foi positivo? 

R - Ah sim. Porque as pessoas, daquilo que me pareceu, não estavam habituadas a 
metodologia da formação. Era inovação e andavam um bocadinho perdidas... e eu acho que... para 
elas... 

P - E a M . o que sentiu? 

R - Eu estou habituada... e portanto acho que... gosto! Obriga-nos a investigar e a 1er e a 
procurar e a ultrapassar obstáculos... 

P - Se tivéssemos que voltar, se voltássemos a viver o projecto o que é que mudaria? Que 
aspectos considera que poderiam ter sido mais adequados? 

R - Olhe, na metodologia, não mudava. Eu acho que não mudava nada. A Lurdes esteve 
sempre bem. Procurou a participação, o registo escrito é óptimo e por mim falo que ás vezes não 
registo e quando vou registar já não me ocorre. 

P - Sentiu que o compromisso do registo foi muito importante? 

R - Sim, foi muito importante... fazem falta ao professor e são fonte de trabalho... para as 
pessoas que não estavam habituadas, foi importante. 

P - Pronto, obrigada pela colaboração. 

(nota acrescentada posteriormente ao termo da entrevista) 

R - Eu este ano não noto... assim... 
Eu este ano tenho um grupo muito mais pequeno. E depois é um grupo muito homogéneo 

apesar de níveis sócio - económicos divergentes, um bocadinho não é, que há. não noto em 
relação a nada, além da cultural... 

P - Mas cultural em que sentido9 

R - è que tenho crianças de um nível sócio - económico... eh... cultural eh... elevado e que 
portanto... 

P - Mas o que é que quer dizer quando diz sócio - económico... 

R - Económico... em termos de acesso à informação. Tenho alunos de um nível sócio -
económico elevado que me trazem mais informação e que me estimulam o grupo pelas suas 
vivências... e a maioria são crianças de nível sócio - económico baixo. 

P - Portanto acha que essa diferença é importante para o grupo? 

R - Ah, sim! Importantíssima. Se quiser acrescentar na entrevista... E a única coisa que eu 
noto. 

P - Mas já têm surgido situações que.. 
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R - Sim, sim 

P - Não se recorda de nenhuma9 

R - Olhe, por exemplo. Tive uma aluna que entrou e nós começámos a falar do castanheiro, 
fomos apanhar... ollie, não! 

Olhe outra! Eu e a Cristina correspondemo-nos. Eu e o jardim dela. E depois, achei muito 
interessante porque, encontrámo-nos, fizemos o projecto simultaneamente, por causa do Coloured 
Umbrella, temática: quem somos, como somos, onde vivemos - para valorizar o local e a 
pessoa... 

E a C. fez a sua actividade... e eu procurei fazer o mesmo no meu Jardim de Infância. 
Cada uma fez à sua maneira. E eu perguntava aos meus. E era tipo saca - rolha " olha e que 

festejas? E que isto, e que aquilo? " Procurei saber " Onde vives? Com quem vives? O que 
costumas festejar..." foi sempre esta a minha perspectiva... E houve uma aluna (ênfase) e só uma 
aluna, porque é de um nível sócio - económico elevado, e tem muitas estimulações que me foi 
capaz de dizer... e tipo saca - rolhas, e quase eu a responder e eles cingiram-se só aos aniversários 
familiares. Mesmo aqueles meninos que vivem em Matosinhos. E só uma é que me disse: eu vou 
ao Senhor de Matosinhos, à festa do S. M., percebe? Nomeadamente se na Terça, vai assim uma 
aluna minha: " ó professora, quando é que fazemos a prenda para o pai? " essa mesma aluna, 
porque tem outras estimulações, tem outro nível sócio - económico, tem outro ambiente familiar, 
ela própria impele-me a minha actividade ou dá suporte à minha actividade porque tem outras 
vivências. 

De outra modo, não. Ou sou eu que procuro levá-los a viver e depois a reflectir sobre o que 
viveram, ou então sou eu que promovo a informação, percebe. 

Porque de resto, não noto assim nada... No ano passado era muito mais rico, em tudo... De 
resto... 

- Muito obrigada pela colaboração... 
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INÊS 

P - À semelhança do ano anterior, e relativamente à mesma temática, se este ano tivesse de fazer 
um registo das situações que tem vivido, qual seleccionaria? 

R - Este ano? Este ano lectivo 

P - Sim, desde que acabou o projecto... Existe alguma situação que considera interessante 
registar no âmbito desta temática? 

R - Pronto, este ano até estamos envolvidas num projecto assim mais... que toca muito nesse 
aspecto da diversidade, por causa da campanha de Natal ( não sei se a João já falou nisto? ) 

P-Não... 

R - Pronto, nós... o projecto da área - escola é " a paz no mundo ", como é?... " novo milénio, 
milénio da paz ". E então começamos logo com a campanha de Natal, por pedir aos alunos que 
recolhessem em casa, que os familiares... do lápis, do caderno, da borracha, ( mais não ) para, 
enviarmos para as crianças necessitadas, de Angola. Mais em Angola, porque as irmãs, o colégio, 
fazem muitas viagens a Angola e vão ajudar e ver e têm lá casa. Pronto. E é um bocado nesse 
sentido. Agora o que aconteceu foi que a irmã nos trouxe... Foi lá. Deu aos miúdos o material que 
tínhamos colhido, e que ate foi bastante e depois trouxe fotografias que por acaso nós já 
mandámos agora - com este projecto da faculdade - j á mandámos para a Estónia. Para mostrar o 
que vamos fazendo face à diversidade, não é? Não só nos países da Europa envolvidos no 
projecto, mas com os outros também. 

P - Mas isso em termos do projecto global. Mas assim uma situação que considere 
significativa. No âmbito daqueles incidentes críticos e que nós falámos o ano passado?... 

R - De sala de aula9... 

P - Sala de aula, ou no refeitório ou noutra situação... 

R - Ora bem! Eu acho que as situações são mais ou menos idênticas. Continua a haver assim 
muita... Como é que se diz?... Muita diferença entre as crianças que têm um nível social bom as 
meninas internas. Acho que até quanto mais, por exemplo, os alunos vão crescendo, acho que isso 
ainda se acentua mais. O que eu noto é que as crianças já não têm vergonha de dizer aquilo que 
pensam, não é? E então se alguma coisa as incomoda elas dizem mesmo e às vezes se calhar, é 
um discurso que já trazem de casa, não é? Eu vejo assim, às vezes os meus alunos, mesmo as 
próprias internas que às vezes tratam os meus alunos de uma forma muito rude. Eu acho, se calhar 
é porque elas próprias sentem isso - nos refeitórios continua a haver... - são elas que servem à 
mesa, não é? Não mudou nada. São os miúdos que pedem para servir os rissõis, seja o que for, 
não é? O que falta... E ás vezes eu vou pedir qualquer coisa e elas... se falta um garfo, tenho de ir 
pedir a alguém, e elsa fazem logo assim, uma cara feia... porque acham mesmo... e realmente 
estão a servir. E se calhar acham que não deviam. 

P - E em relação à sala de aula. Não há assim nenhuma situação... 

R - Em relação à sala de aula... hoje por acaso até aconteceu uma coisa engraçada. Foi assim: 
um aluno meu tinha no teste a palavra " enegrecido" que era: " as casas tinham ficado 
enegrecidas..." e eles não sabiam o que queriam dizer e eu tentei fazer compreender que vinha da 
palavra " negro " e depois uma das perguntas que tinha na parte da interpretação do texto era 
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fazer uma frase com a palavra " enegrecido " e então houve uma aluna que escreveu : " Em 
Lisboa há muitas pessoas enegrecidas ". Pronto. E depois eu disse: " Então porque é que estás a 
dizer isto? E vira-se assim outra " Ah! Porque em Lisboa há muitos pretos! " . Aquela ideia assim 
de... E eu disse " E enegrecido o que quer dizer? " Expliquei-lhes que vinha de " negro " que 
queria dizer escuro e que as pessoas negras, não é, não ficam escuras com o tempo. E elas até 
acharam. Rimo-nos todos um bocado. Lá está, para tentar ver que em Lisboa, no Porto, seja lá 
onde for que há muita diferença social... pronto foi assim esta situação... foi assim caricata 
Pronto. 

P - Em relação ainda ao projecto. O que é que a levou a adenr? 

R - Acho que foi o tema. O tema é muito actual. Fala-se muito. E mesmo agora nos meios de 
comunicação, acho que estamos sempre a ser bombardeados com este tipo de assuntos. A... 
discriminação racial, a diferença de culturas, a abertura a novas culturas e agora com a TV Cabo e 
com... não é? Tudo isso. Parece que não mas, nós queremos sempre conhecer mais ( e acabámos 
por conhecer coisas boas e más ). E acho que também é... Porque são temáticas que foram pouco 
abordadas quando eu fiz o curso, mas que ainda estão assim muito " quentinhas ". Ainda estão 
muito "fresquinhas", digo. Se tivesse sido há mais anos, se calhar... nem me interessaria muito. 

P - Acabou há muito tempo? 

R - Há quatro anos. E comecei logo a frequentar estes cursos... logo com a João e tudo e acho 
que é isso. 

P - Considera que alguns dos aspectos que abordámos no âmbito do projecto EDUCERE no 
ano anterior, está actualmente presente no trabalho que desenvolve? 

R - Eu acho que sim. Imenso. Eu acho que faz-nos mesmo pensar e reflectir mesmo como 
professor. Uma pessoa vê... é muito difícil ser imparcial, ou ser justa. E uma pessoa fica logo a 
pensar nisso. Que ás vezes nós chamámos à atenção por uma coisa que se formos a pensar 
realmente no fundo que estamos a ser injustos. Porque nós não somos todos iguais. Todas as 
crianças mesmo com as mesmas idades com o mesmo " bom ambiente familiar " são todas 
diferentes. E se calhar, nós não respeitamos sempre essa diferença. E se calhar vou tentando 
sempre que eles sejam tão iguais quanto eu; tão iguais a mim... sem dar por isso. 

P - Portanto, questiona-se muito mais? 

R - Sim. Muito mais. 

P - E o que é que lhe agradou no projecto EDUCERE? Todo o processo que desenvolvemos... 

R - Não sei... Eu acho que é assim... eu acho que é tudo: haver diálogo - o diálogo é muito 
importante. Porque uma escola conta uma coisa, outra conta outra, uma vivência e nós ficamos 
sempre a aprender. Não é? Mesmo... pronto, eu por acaso comecei logo a trabalhar num colégio 
em que o ambiente sócio - cultural é favorecido mas outras colegas que vêm de escolas com 
meios mais desfavorecidos ( em termos económicos, sociais, etc. ) e apresentam uma realidade 
muito diferente com que eu, para já ainda não me confrontei. Para já... posso vir a confrontar-me. 
O mais provável é que venha. Assim, já estou mais atenta, não é? E acho enriquecedor esse tipo 
de diálogo. E depois é o " trabalho de casa ". Ao princípio nós ficamos muito perdidos que não 
sabíamos por onde começar mas depois, uma traz qualquer coisa e outra, outra... 

P - Está a referir-se aos registos? 
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R - Sim! Aos registos. Registos escritos e não s ó . e áudio. Parece que... obriga-nos mesmo a 
trabalhar... mas eu acho que é por gosto. Não é aquela obrigação. E um " trabalho de casa " mas é 
feito com gosto mesmo. Eu acho que o resultado é sempre bom. eu acho. 

P - Então acha que os efeitos são positivos? 

R - Sim! Sempre, sempre. 

P - Se voltássemos a viver o projecto, o que é que mudaria. Que aspectos acha que poderiam 
ter sido de outra forma0 

R - Eu acho que estava tudo bem... ( pensa )... Gostava de ter tido mais bibliografia . Isso 
gostava. Porque eu na altura até comprei os " Diários de aula " e li-o todo. Mas foi assim de fio a 
pavio. Li-o num instante. Porque eu senti mesmo necessidade. Depois quando comecei a lê-lo 
achei que fazia mesmo falta. Não tinha noção disso. 

P - Está a falar em relação aos textos que foram analisados9 

R - Sim é isso. 

P - Portanto a parte teórica, da fundamentação?... 

R - Sim. Se bem que deram alguma. Mas assim... eu acho que é só isso. Eu gosto muito de 1er 
e estimula - me muito mais a leitura 

P - Mas, e em relação à metodologia que adoptámos? 

R - Ah não! Eu acho que isso estava tudo muito bem. Não era nada enfadonho. Quando uma 
pessoa fica só a ouvir e não participa... ou... ou... Mas eu acho que a própria temática não é 
enfadonha. Não é9 Se fosse, se calhar era diferente. Mas... eu gostei. 

P - Então sentiu essa participação mesmo vossa no processo... 

R - Sim! Eu acho que sim! Primeiro, pronto houve uma certa orientação. Todos nós 
precisávamos dessa orientação. E tivemo-la. E depois, pronto, foi assim um bocado como " lançar 
os dados " e depois nós fomos dando o nosso contributo. Eu gostei muito. Muito mesmo. Da sua 
parte esteve sempre aberta e disposta a... 

P - Portanto todo este trabalho que desenvolvemos ao longo destes quase nove meses, 
considera que teve efeitos no seu trabalho? 

R - Sim. Sem dúvida. No dia-a-dia estou sempre a pensar nisso. Se calhar se não tivesse estas 
acções de formação, eu ia esquecendo com o tempo, como tudo. Assim há um reforço e positivo. 

P - Muito obrigado pelo seu contributo. 
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HELENA 

P - À semelhança do ano anterior, e relativamente à mesma temática, se este ano tivesse de fazer 
um registo das situações que tem vivido, qual seleccionaria? 

R - Ora bem, sabes que não estou directamente com as crianças. 

P - Mas acompanhas o trabalho e estás a observar... 

R - Sim!... o que eu registaria? 

P - Se calhar há várias! Mas uma que tenha chamado mais a atenção... 

R - Em relação à diversidade cultural... 

P - Que tenhas presenciado ou vivido na escola... 

P - Ora bem, eu não sei se isto corresponde. Por exemplo o... nós temos aí uma criança. 
Pronto. Diferente. Que é paraplégica, é negra, e uma das coisas que eu registo pela positiva e com 
agrado , é que eu não estava habituada nem julguei que era assim... Foi a primeira situação que 
me deparou. É a naturalidade com que as outras crianças a entendem e a protegem, ao mesmo 
tempo. Então há uma que é qualquer coisa de extraordinário. Têm uma preocupação com o 
menino que... " onde é que ele está ?" ( se ele sai ). Se ele precisa de vir à casa de banho é a 
primeira a pegar na cadeira de rodas e a ajudar. 

P - E a integração foi logo assim? 

R - Foi! Quer dizer, o M. veio um bocadinho depois de os outros começarem , lá está a F. 
preparou o grupo: que ia vir um menino, disse as características do menino e... primeiro era a 
ansiedade das crianças a quererem saber " quando é que o menino vem? ". E quando ele veio, não 
houve assim nada que... chocasse. Nada, nada. E isto para mim... è que eu julguei que iam chama-
lo " isto " ou " aquilo ", percebes? Mas não! E outra situação... pronto! Mas isso já era... o 
quererem experimentar, sentarem-se na cadeira dele, para experimentar o que é que o menino 
sente. Não é?... isto é o que eu deduzo. Muitas vezes quando ele sai da cadeira para a mesa de 
trabalho, para comer, a gente vê muitas vezes os outros miúdos a sentarem-se lá. Quer dizer... 

Não chocou ninguém. Aquilo é normal... E isso para mim foi das situações... achei 
fantástico. 

P - O que é que te levou a aderir ao projecto? 

R - Olha, a curiosidade. Pronto, já tinha participado naqueles projectos anteriores e que eu 
gostei muito. 

Pronto, já estou a trabalhar há muitos anos e havia coisas que a gente nem se apercebe. Que 
faz, a julgar que faz muito bem e que nem se questiona. E acho que estes cursos que fiz, que me 
alertaram e que eu achei que foi bom. 

Hoje em dia, em que há tanta gente que vem de outros países para o nosso e que vai do nosso 
para os outros, não é, em que se lida com culturas diferentes, com... quer dizer, foi isso que me 
despertou, pronto, e alertou-me bastante. Até porque agora já se faz... ou se toma qualquer atitude 
e a gente já se questiona, não é? " Fiz bem? ". Ainda noutro dia surgiu uma situação numa 
reunião de pais, que eu fiz... quer dizer, quando eu dei o exemplo e depois fiquei a pensar... 

Nós estávamos numa reunião de pais a discutir o ATL. A Câmara dá um subsídio, para 
aqueles meninos que estão no escalão A e no escalão B e escalão C. E eu podia dizer assim: a 
Câmara dá um subsídio para os meninos que pertençam a estes escalões, mas como estavam lá 
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pais de crianças que almoçavam na cantina, quis ser mais precisa, e disse: " Por exemplo, o avô 
do F. tem direito ao escalão X, portanto no ATL irá pagar Y! " Fui dar um exemplo que não 
precisava de Ter dado! 

P - Achaste que o puseste em causa? 

R - Quer dizer, eu na altura nem me apercebi Mas depois, quer dizer, depois falei com a G. 
e com a F. porque estas coisas devem ser... 

E diz assim a G. "Olha que o avô do F. deve ter ficado chateado por teres posto o nome dele 
". E eu disse " Olha que eu nem pensei nisso ". Fiz a coisa com a melhor das intenções... Até 
porque ele é um senhor que, se formos a ver, até nem tem direito. Ele é que contou a história que 
o filho é drogado, que a neta está a viver com ele. Ele até tem um bom rendimento... 

Mas quer dizer, nem pensei! 
Depois, lá veio à memória aquilo de que tínhamos falado. E que eu naquela altura... 
Se fosse noutra altura [antes da formação] acho que eu nem... 
Acho que, nesse sentido, foi eficaz. Porque a gente embora proceda mal, toma consciência e 

procura melhorar. 

P - Então, consideras que esses aspectos... 
A pergunta seguinte era exactamente sobre isto. Se alguns dos aspectos, que abordámos o 

ano passado, está actualmente presente no trabalho... 

R - Ah! Está! Está! Embora, como te disse, foi das acções que eu fiz que não participei 
muito. Ou porque não percebi muito bem, ou porque estava demasiado cansada... Ou ultrapassava 
as minhas capacidades intelectuais... 

P - Mas a pouco e pouco foste-te integrando17 

R - Sim... de qualquer maneira fiz um esforço. Sou capaz de não ter atingido aquela meta 
que eu gostaria e que as pessoas gostariam que eu atingisse. Mas, ficou... quer dizer. 

P - E nota-se, pelo que acabaste de... 

R - Sim! Ficou... e mesmo até às vezes em conversas que a gente ouve e que a gente pensa... 
" realmente "... E estou convencida que foi por ter participado num projecto em que realmente 
essa questões estavam em foco. 

P - O que é que mais te agradou no projecto EDUCERE? 

R - O que mais me agradou... Olha, eu agrada-me sempre o conviver com pessoas que estão 
a trabalhar em diferentes níveis. Por exemplo, gostei imenso de... daquelas situações relatadas 
sobre os colégios. Julguei que já não existia, pronto, gostei imenso. Até porque as " mocinhas "... 
gostei imenso delas nos trabalhos de grupo que fiz com elas. Eram umas mocinhas novas mas 
muito despertas para estas situações. E gostei também daquela moça da escola X, que por não ir 
de carro, os próprios alunos já punham... Estás a perceber? Estas situações... é a troca de ideias... 
e ver que há coisas que se passam de forma diferente das do nosso meio. E isso é rico. Além da 
metodologia, dessas coisas, foi essa troca... ficou! Estás a perceber? 

P - Se voltássemos a viver este projecto o que é que mudarias? 

R - Olha, eu não sei. Acho que no início não entramos bem nos registos. Eu por mais do que 
uma vez, tive a sensação de que os registos que fiz que não era o que era pedido. 

P - Também era um desafio difícil? 
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R - Sim. Eu acho que era difícil. Sabes que a gente estava habituada a aplicar a teoria na 
prática e nós aqui não... era da prática para a teoria. Portanto, notei essa dificuldade 

P - Mas achas que foi positivo? 

R - Foi! Foi! Basta que o despertar para estas... é uma situação nova. Claro que houve 
dificuldades... 

P - Mas achas que foi... 

R - Foi! Foi! E a tua preocupação da gente procurar e depois mesmo aqui entre nós... " Mas 
será isto o que no projecto se quer? " Muitas vezes era isso. Depois uma dizia que sim e outra que 
não. Queríamos aproximar-nos, não sei se conseguimos. Acho que isso foi bom. E uma coisa que 
eu achei que prejudicou um bocadinho foi as pessoas não serem pontuais. Não estou a culpar as 
pessoas, tinham os seus horários, não coincidiam muito bem... criou um bocado de espaçamento. 
Ás vezes chegávamos lá e depois vinham pessoas passado meia-hora, e isso acho que prejudicou 
um bocadinho. 

P - Mas em relação em registos e ás análises? 

R - Gostei. Gostei. Isso gostei. 

P -Pronto, obrigada... 
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ALEXANDRA 
(um pouco ansiosa face à gravação) 

P - À semelhança do ano anterior, e relativamente à mesma temática, se este ano tivesse de fazer 
um registo das situações que tem vivido, qual seleccionaria? 

R - Seleccionava, pronto, o caso de um menino que tenho aqui. E um miúdo que começou este 
ano a entrada na escola, e entrada na vida escolar. Ou seja, nunca teve outro contacto com outros 
miúdos. 
Pronto, é um miúdo " virgem " de contactos de afectos - tem vivido uma situação complicada, o 
pai bate-lhe porque anda metido em droga. E o miúdo é muito triste ... Eu acho que no início ele 
nem entendia muito bem o que estava a fazer aqui, o que a escola lhe dizia em termos de... já nem 
falo em conteúdos, mas em termos de resposta.. 

P - E considera isso... 

R - Diversidade cultural. E porquê ?.. Já expliquei... É uma diversidade sócio, económica 
também e cultural, (não se percebe) 

P - E o que é que a levou a aderir ao projecto no ano passado7 

R - Para já porque sabia muito pouco acerca disto, da temática em si. Mas levantou-me alguma 
curiosidade. Eu tinha algumas ideias sobre isso e, pronto é um bocado os desafios. Tudo o que é 
novidade, não só por no momento ser diferente e vamos atrás,... não! Mas quando as coisas me 
dizem alguma coisa... O que era o caso. Estava interessada em saber o que era, e eu neste 
momento estou aqui, mas..., pronto, a nossa profissão é um bocado de saltimbancos, não é. 
Foi o desafio e estar preparada para uma situação... e na altura não sabia que já me estava a 
debater com situações dessas. Isso é que foi interessante. Foi o tomar consciência, pronto, depois 
fui tomando consciência conforme as coisas foram decorrendo. 

P-Afinal já estava... 

R-Pois, pois. 

P - Considera que algum dos aspectos que abordámos no âmbito do projecto EDUCERE está 
actualmente presente no trabalho que desenvolve9 

R - Está! Está! Se calhar já estava e eu é que não tinha consciência de que já estava, de alguma 
forma, a pôr em prática... Porque eu acredito, e se calhar é uma posição muito própria, não quer 
dizer que seja correcta, mas penso que cabe muito ao professor, e cada vez mais, esta, a mudança 
de atitude. E acho que um primeiro passo, e aqui se calhar não está tanto, se calhar ( perdoe-me a 
minha franqueza) em aderir a grandes projectos e Ter bonitos projectos para apresentar, mas é um 
bocado aquilo que se faz, não no papel, mas na prática. Eu acho que uma mudança de atitude, Ter 
sensibilidade para ver diferenças e atender a essas diferenças, eu acho que é importantíssimo. E 
penso que não é necessário, pronto sem falsos elogios, acho que é possível atender a essa 
diferença, a essa diversidade, porque eu vejo os resultados com esta criança. Vejo uma 
diferença... Se calhar não sou só eu... estou um bocado, demasiado envolvida com o miúdo, se 
calhar eu... era difícil aperceber-me dessas mudanças mas tenho uma professora, pronto, não 
estou sozinha neste trabalho. Comecei com alguma ajuda de uma professora do ensino especial. 
Neste momento ela está mais... (XXXX). Neste momento, veio outra colega do regular - que não 
tem qualquer formação especifica - e ambas ( ou melhor, mais a Ia porque foi a que participou na 
mudança )... 
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Até a fisionomia da criança: è uma criança triste, fechada, apagada. Ele neste momento, para o 
bem e para o mal já começa, já interage, já comunica. E já para não falar mesmo em termos de 
conteúdos. Era um miúdo que quase nem pegar num lápis sabia. Neste momento ele está... havia 
uma completa refeição, por natural... porque ele tinha uma certa agressividade se calhar, fruto de 
muitas coisas... Não podemos pensar que a culpa era da criança. Só que ele reagia de forma... se 
calhar, às tantas, para tentar defender-se, para tentar interagir - à maneira dele, da maneira que ele 
sabia. 
E os miúdos acabavam por: " ai, porque... fez-me isto". Neste momento acho uma mudança de 
atitude e ele sentir-se, aliás, se calhar acaba por se... porque... mas tento não cair em extremismos. 

P - Mas a F. estava a dizer que acredita que é possível esta mudança espontaneamente. 

R - Sim. Acho que se houver uma sensibilidade mínima de cada profissional. 
Porque é a nossa profissão... 

P - E pensa que é o que acontece no dia-a-dia9 

R - Eu acho que sim. Pelo menos eu considero que isso acontece. 

P - Mas, e com as outras colegas? 

R - Ah!... Quer dizer, é complicado falar disso. Porque eu não tenho conhecimento... pronto, as 
pessoas vivem muito fechadas. 
Uma das coisas que eu noto, e que se calhar é mesmo natural acontecer. E cada um fechar-se nas 
suas salas e ninguém saber... pronto, aqueles pormenores de... porque as pessoas têm um certo 
receio. 

P - Alguns estudos desenvolvidos neste âmbito mostram exactamente o contrário. Ou seja, estas 
mudanças ou surgem associadas a vivências significativas por parte dos indivíduos ou... 

R - Uma das coisas que eu notei, e é por isso que eu estou a falar desta maneira, na altura, quando 
essa tal senhora, professora do ensino especial, entrou na minha sala nós conversámos, quer dizer, 
planificámos o trabalho, não sei quê, para haver uma certa continuidade, para haver frutos. Então 
eu disse-lhe " Olhe, não tem problema nenhum. A colega vem estamos aqui... " - para eu não 
sentir que era excluída. Porque é uma coisa em que eu acredito, que acho que tem... não acredito 
no separa, no levar [para a sala de apoio]. Acredito nesse trabalho... 

P - Mas tem consciência também que em grande parte dos casos não é isso que acontece? 

R - Mas não sei se a maioria (riso)... A colega até disse assim: " Ah! Nunca me aconteceu..." 
Quer dizer, não estava habituada a trabalhar dentro da sala porque normalmente os professores 
tinham um certo receio. Se calhar, depois acabo por ser também vítima de muita coisa que é posta 
em causa, porque não tenho problemas que as pessoas vejam o meu trabalho. Pronto! E para o 
bom e para o mau, mas para mim... 

P - Mas, dizia-me há pouco que a participação no projecto que a ajudou a tomar consciência de 
aspectos de que antes se calhar não tinha tanta consciência... 

R - Sim. Sim. Se calhar eu praticava... 
A minha maneira de ser não dá para excluir crianças. Pronto! E muitas vezes, perco em termos 
de... ainda o ano passado lhe falava isso à Lurdes. Se calhar em termos de resultados não tenho 
aqueles resultados... lindos, não é? Mas tento criar um bocado isso. Também depende... Acredito 
que em termos do que é bom, e não sei quê, às vezes questiono-me: até que pronto... será que 
estou a agir bem? Será que os outros é que agem melhor " pegando " nos bons e tornando-os 
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óptimos eu, se calhar, tento - é evidente que não dá sempre e eu não faço milagres - tento não 
menosprezar os que sabem bastante. " Picá-los ", entre aspas, também a eles mas sem esquecer 
aqueles que têm muitas dificuldades, para não os perder, digamos. Eu não quero perder alunos 

P - O que é que mais lhe agradou no projecto EDUCERE? 

R - Esta tomada de consciência. Se calhar, com uma certa satisfação de acabar por saber que 
afinal não estava assim tão longe da multiculturalidade. Acho que é importante. Nem de longe, 
nem de perto estou a fazer as coisas como devem ser feitas mas estou a tentar... acho que, de 
facto me esforço nesse sentido. 
E isso deixa-me bem. Foi isso que me agradou, quer dizer, foi saber que afinal... pelo menos faço 
um esforço. 
Vou daqui... quando me vou embora, sinto-me... tranquila! Em relação aos miúdos. 

P - E se voltássemos novamente a viver o projecto, o qeu é que mudaria? Que aspectos gostava 
que fossem diferentes9 

R - Mas em termos de organização? 

P - Da metodologia, da organização, dos conteúdos... de tudo. Dos registos, por exemplo! 

R - Se calhar a apresentação, acho que alterava 

P - Apresentação como0 

R - Se calhar, não... Não da metodologia utilizada pela formadora, mas dos formandos. 
Acho que a apresentação... lá está, esse tal fechar. Há pessoas que têm preconceitos - ainda têm 
muitos problemas em se expor. E mesmo o termo. Sentem-se expostas. E é um bocado isso. Se 
houvesse aquele abrir... mesmo. 

P - Então como sugeria... 

R - Não sei porque isto já está tão enraizado. Não sei se consegue. As pessoas têm receio, no 
fundo, de serem avaliadas. 

P - Mas não pensa que tenha havido trocas entre as pessoas... ? 

R - Se calhar entre as pessoas que estiveram... entre nós formandos sim. Houve porque é natural, 
no decorrer do curso. No caminhar digamos... 

P - Mas quando se refere aos formandos está a referir-se aos sub-grupos de cada escola ou a 
todos em geral9 

R - Não, a todos em geral... 

P - Então mas quando diz que se devia expor mais? 

R - Houve partilha em determinados campos, não tanta em outros. Acho que houve aspectos que 
poderiam Ter sido mais explorados e que nós ficaríamos, se calhar a ganhar mais. Mas as pessoas 
não se convencem de que podem dar. E que se cada um se convencer de que pode dar alguma 
coisa aos outros... Está-se naquela de fechar... fazer uma coisita e tal... e depois... se puder... para 
sair é um pouco mais difícil. Porque entrar, entra. Sem dúvida. Porque noto que as pessoas estão... 
mesmo a preocupação de que nós falámos não havia a preocupação, sei lá, em termos um 
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projecto, este ano, tudo isso revela que houve mudança. Que as pessoas estão sensibilizadas, não 
é? 

P - Mas está a referir-se a quem, concretamente? 

R - Às formandas que procuram... 

P - Tentaram concretizar um projecto, foi17 

R - Sim. E como não havia adesão, há necessidade de entender um bocado... 

P - Mas foram vocês a fazer uma proposta aqui na escola? 

R - Sim. Sim. Há a necessidade de estender às outras pessoas. Acho que já faz parte, deveria pelo 
menos fazer parte duma tomada de consciência geral. Não só da parte de quem participou, mas de 
todos. 
Se não há atai... cromática, é assim9... 

P - Daltonismo cultural? 

R - Sim. Daltonismo cultural. Lembrei-me do cromático... Se não há uma criança de corja não 
há necessidade de... já não se põe, tanto... não tanto... não se presta atenção a estes aspectos subtis 
que podem escapar mais facilmente e portanto... 

P E um balanço geral... 

R - Positivo. De certeza que sim. 

P -Muito obrigada... 

68 



SARA 
P - À semelhança do ano anterior, e relativamente à mesma temática, se este ano tivesse de fazer 
um registo das situações que tem vivido, qual seleccionaria? Porquê? 

R - Essa é uma questão um bocadinho... 

P - Sei que não está a trabalhar directamente com crianças, mas do ponto de vista da organização 
da escola, dos contactos com as colegas, da situação em geral... 
Estes aspectos de que temos andado a falar... 

R - As diferentes maneiras de trabalhar a relação professor - aluno. 

P - Portanto considera que há vários posicionamentos face aos alunos? 

R - Sim. E o aluno também reage... é diferente conforme o professor que tem. 

P - Acha então que alguns professores discriminam mais do que outros? 

R - É. Se calhar sem intenção. Mas como eu estou do lado de cá... 
Este ano não estou com crianças e observo mais... as crianças em si e depois, sem criar 
comparações, a que professor pertence... há... penso que... 
Bom, eu este ano observo as crianças na cantina, no recreio e observo os pais. 
E até a nível dos pais que têm cá filhos e que já tiveram outros professores e agora têm outros, a 
diferença... 

P - Mas porque é que acha que esses professores têm atitudes discriminatórias em relação às 
crianças. Dê-me assim um exemplo concreto. Sem mencionar ninguém. 
Não interessa saber os nomes... 

R - Por exemplo: Uma criança com problemas a nível familiar, digamos, emocionais, mas, por 
exemplo de uma classe social baixa, digamos assim, para determinados professores esse aluno é 
um aluno de canto. " Não aprendes, és burro, és este, és aquele... " - quer dizer não têm assim 
uma sensibilidade muito grande... em alguns. Embora, da parte do professor seja visto como bom, 
para o resto da turma. Quer dizer: " não vou prejudicar uma turma inteira por um aluno". 
Só que eu penso que esse aluno tem tanto direito ou mais do que a turma toda. 

P - O que é que a levou a aderir ao projecto Educere. 

R - No início fui assim um bocado digamos, influenciada pelas outras colegas. Depois, comecei a 
pensar no projecto e que, se calhar até ia Ter interesse. Pronto. No início andei assim...: " se 
calhar isto não é bem aquilo que eu pensava... ". Depois, gostei. Sem dúvida. Comecei a entrar no 
projecto e achei interessante. Bastante interessante. E agora continuava porque penso que o 
próprio projecto mexeu comigo e se calhar também modificou um pouco a minha maneira de 
pensar. 

P - Portanto, considera que alguns destes aspectos que nós abordámos no âmbito do projecto, está 
actualmente presente na sua acção educativa. 

R - Ah! Sim! Eu penso que sim. 

P - De que forma? 

R - Ver a criança com outros olhos. 
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Embora, vamos lá a ver, eu nunca fiz discriminação, ou melhor, pensava que não fazia, se calhar 
até... até estava a fazer sem... Agora, sem dúvida, eu olho de outra maneira para os meninos. 

P - E, pelos vistos também para os professores... 

R - exacto! E vejo os problemas... digamos, estou mais sensibilizada. Sim, até para os 
professores. 

P - O que é que mais lhe agradou no projecto Educere17 

R - Sei lá. Gostei... da maneira como ele foi desenvolvido. Acho que foi interessante aquele... nós 
próprios termos de descobrir o que, ao cabo e ao resto, estávamos a fazer. Não nos foi dado 
assim... eu, pelo menos no início, gostaria que me fossem dadas " dicas " : " Estás a fazer isto e 
isto e isto". E se tivesse sido assim, se calhar até nem teria tido o interesse que depois acabou por 
ter. Nós estarmos à descoberta e à procura, e estarmos nós próprias a tentar chegar a alguma 
conclusão... 

P - Acha portanto que esses registos, o acto de registar, foi importante? 

R-Foi , foi! 

P - E acha que foi isso que desenvolveu esse processo de... 

R - E... a própria monitora que tiníamos à frente que nos... sem dúvida. 
Porque se uma pessoa está ali com uma pessoa que não nos diz nada nem nos faz criar... O 
ambiente foi óptimo, sem dúvida. Os registos das outras colegas, as experiências vividas, o calor 
humano que ali se sentiu, pronto. Acho que tem... 

P - E o que é que mudaria"7 

R - O que é que eu mudaria17 

P - Sim Em qualquer dos aspectos. 

R - Não sei se mudaria... Era capaz de mais...Era capaz de tornar talvez mais " palpável ", no 
início, o curso mas o que também, por sua vez depois nos tirava o interesse... 

P - Portanto achou que o mais pertinente foi o facto de ter de registar, procurar... 

R - Procurar sem saber bem o quê. Penso que se nos dissessem " E isto! ", seria mais fácil. Mas 
por outro lado, sei lá. 

P - Mas teve dificuldades17 

R - No início não percebi muito bem. No início não sabia o que andava a fazer. 

P - E o que é que ajudou a clarificar? 

R-Continuando... 

P - E a nível do grupo desta escola que participou no projecto, o que considera que aconteceu? 

R - Olhe, havia uma colega que trabalhou connosco que eu não tinha... muita confiança com ela. 
Era uma colega que eu considerava assim... um bocadinho diferente de nós e, pronto, se calhar era 
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uma, pessoa com quem eu nunca iria trabalhar. Hoje se me perguntar qual colega eu iria buscar, 
em primeiro lugar, para trabalhar, eu iria buscar essa colega. Pronto, a nível de convívio, de 
trabalho de grupo, de, sei lá acho que é uma pessoa totalmente diferente do que eu pensava. 

P - E acha que mudou então, alguma coisa, no clima deste grupo da escola? 

R - Sim, sem dúvida. 

P - Portanto, faz um balanço positivo9 

R - Sim, sem dúvida. Foi óptimo e não digo isto para agradar. 

P - Muito obrigada. 
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ELSA 

P - À semelhança do ano anterior, e relativamente à mesma temática, se este ano tivesse de fazer 
um registo das situações que tem vivido, qual seleccionaria? 

R - Dentro daquelas que vimos: etnias, NEE, etc/7 

P - Relativamente à diversidade cultural! 
Qualquer aspecto da diversidade cultural. 

R - Eu, talvez aquela que me esteja a preocupar mais, neste momento, seria a situação do João. 
Seria... é uma criança com surdez... neste momento estou mais... e não só! 
E as dificuldades de aprendizagem, que tenho alunos que têm dificuldades de aprendizagem 

P - E relaciona isso com a diversidade cultural? 

R - Com um handicap cultural. 

P - Com um handicap cultural9 

R - Sim, sim e história também da família. Também há uma história ao longo da família deles 
que, pronto a família do miúdo é de origem. Pronto, está a preocupar-me um aluno desses que , 
não sei que estratégia hei-de usar para o motiva... 

P - Mas porquê? Ele está a ter insucesso9 

R - Está a ter insucesso, está! 
E isso. Eu vou começando a arranjar estratégias para eles terem sucesso. Só que com este é 
difícil Vai ser muito difícil porque praticamente a única coisa com que posso contar é com o 
espaço da escola. O resto não posso... Enquanto com os outros eu recorri à família, e temos 
trabalhado, um dois casos, neste caso eu tenho apoio da família. E está a ser extremamente difícil. 
E depois também tem o problema, tem a " trave " na língua e tem muita dificuldade na dicção das 
palavras. 
Já foi aconselhado para a terapia da fala porque ele tem o problema. Eu falei com a mãe e ela 
levou-o ao médico. 
Não tem médico de família, nem nada, mas a mãe lá arranjou, através da assistente social uma 
consulta. E a médica do hospital disse que o miúdo não tinha nada. Eu já pedi a ajuda da terapeuta 
que está aqui na escola a dar apoio e ela nota que o menino precisava... 
Mas só para o ano - ele já está inscrito - que isto é por requerimento. 
Tem muitas dificuldades em se expressar e depois é um miúdo com muita dificuldade de 
concentração. E um miúdo que se excita muito... 

P - Portanto acha que essa é uma situação significativa? Não quer dizer que seja uma criança 
especifica. 

R - Acho. Talvez essa e... são os casos que mais me preocupam neste momento. 
Eu tenho muito apoio, relativamente à criança surda, mas tenho de estar sempre atenta. 
Na Segunda - feira fui a uma acção de formação sobre surdos. Tudo o que seja... aproveito. Para 
me sentir mais à vontade para trabalhar com o miúdo. Sempre... por exemplo, ainda hoje veio a 
interprete e eu estava a fazer os gestos errados... 
Pensávamos que estávamos a fazer bem e estávamos a fazer mal. E nós não temos. 
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Nós estamos a trabalhar a oralidade mas estamos também com a preocupação que ele aprenda a 
língua gestual como se fosse outra língua qualquer, como Inglês ou como Francês. E uma pessoa 
a ensinar tem de ensinar bem. 
Talvez pegasse mais... nesses dois. 
Sei lá, assim outras... e não tenho... etnias, não se passa. 
Eu agora estou a " ver " a grelha: Etnia, NEE,... qual eram as outras? 

P - Eram várias: a dimensão sócio e económica, religião... 

R - As questões sócio - económicas passam muito por esse aluno. A religião... tenho alunos de 
outras religiões na turma, mas isso... Não se oferece como problema. 
E mais isto. 

P - O que é que a levou a aderir ao projecto? 

R - Pronto, foi o convite e depois tive conhecimento do assunto e interessou-me. 

P - Portanto, a temática? 

R - Sim a temática interessou-me. 

P - E considera que algum dos aspectos que abordámos o ano passado, no âmbito do projecto 
Educere, está actualmente presente no trabalho que desenvolve0 

R - Sim. Está. 

P - De que forma? 

R - Quer dizer, quando nos momentos em que tenho de reflectir sobre o meu trabalho, às vezes 
vem-me assim... 
Dá-se aqueles clics, daquilo que eu oiço, não é? E vai de encontro àquilo que eu oiço e que eu 
acho que... corresponde a uma resposta que eu tenho de dar naquele momento. 
Por exemplo: a gente vai ouvindo. E quando surge uma situação em que a gente tem de dar uma 
resposta, a gente faz o feed-back e lembra-se até de casos que as outras colegas contaram, o que é 
que fizeram e está-se mais atenta. Tem-se mais cuidado quando se vai actuar. 

P - Portanto, acha que lhe despertou essa atenção. 

R - Sim despertou. E desperta sempre. Eu acho que há sempre uma tomada de consciência - pelo 
menos daquilo que a gente está a fazer - e estamos mais atentos. 
Às vezes não podemos mudar muito, mas, ao menos tomamos consciência do que estamos a fazer 
e estamos mais atentas. Porque é preciso estar. 

P - O que lhe agradou mais no projecto Educere? 

R - Para mim o que sempre ma agrada mais nos encontros é pôr em grupo as situações que para 
nós por vezes são um problema. 
É sempre isso. E da troca de impressões. 
Porque... sei lá, partilhar um erro, ou partilhar a forma como se reagiu, e saber como as outras 
colegas lidam com eles, acho que, sei lá, a gente fica mais aliviada. 
E troca de ideias... 

P - Mas é só uma questão de alívio ou... ? 
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R - Não. E uma questão de alívio mas uma questão também de, pronto, para estas coisas acho que 
é difícil encantar soluções porque, lá está, não há receitas, mas a gente, como é que hei-de dizer, 
por exemplo, uma pessoa que tem o mesmo problema que o nosso ou que alguma colega fale e 
que esteja a abordar um problema parecido com o nosso, eu acho que ao abordar esse problema e 
atentar encontrar estratégias a até procurar respostas é mais fácil. 
Eu por exemplo, sozinha numa sala com o problema, acho que é muito difícil resolvê-lo. E se nós 
estivermos todas juntas - costuma dizer-se que duas cabeças a pensar pensam melhor do que 
uma. Uma dá uma achega, outra diz " fiz assim " ou " tive assim um caso e deu-me resultado 
assim ". 
Acho que enriquece. 

P - Se voltássemos a viver o projecto, o que é que mudaria. 

R - Sei lá. Eu, da minha parte, houve uma fraca disponibilidade. Talvez quando fosse ao projecto 
pensasse melhor se teria ou não mais disponibilidade. 

P - Acha que investiu pouco? 

R - E. Acho que investi pouco porque a disponibilidade... Também estava a viver a experiência 
da Faculdade e foi, pronto. 
Se fosse o ano passado, e soubesse o que sei hoje talvez não aderisse pela questão de dar pouco, 
da minha parte. E natural que... reflectiria mais sobre as possibilidades... 

P - Acha que exigia tempo, o projecto? 

R - Sim. Foi essa sensação que eu tive, 

P - E o que é que pensa da metodologia que foi utilizada, dos registos, etc.? 

R - Eu acho que foi uma metodologia correcta. 

P - O que pensa dos registos, propriamente9 

R - Bem, os registos, eu acho que ofereço sempre um bocado de resistência. É sempre chato. Mas 
eu acho que faz sempre... 
Chato porque a gente está sempre a usar a escrita, não é? Pelo menos... agente gosta pouco de 
escrever. E é sempre difícil de registar aquilo que uma pessoa faz. Talvez por falta de hábito de 
registar, às vezes não sabemos usar bem... termos medo de, ao escrever, não dizermos bem aquilo 
que queremos, aquilo que a gente pensa das dificuldades. Uma pessoa pensa sempre, e pelo 
menos eu acho que tenho sempre medo, quando escrevo que não escreva tudo e que as outras 
pessoas interpretem de maneira errada o que se escreve. E depois também, lá está, estamos pouco 
habituados, à escrita. Pelo menos eu. O nosso trabalho... 
E o registo escrito... Por exemplo eu agora esqueço-me de muitas coisas. E às vezes consigo que a 
minha cabeça registe e não regista. E às vezes eu chego a pensar " se tivesse escrito... ". Era mais 
fácil. E vantajoso, só que a gente oferece uma certa resistência. Porque a gente não está habituada 
a escrever, temos receio que a outra pessoa que vai 1er não... 

P - No seu caso concreto o que é que sentiu quando foi confrontada com a necessidade de 
escrever. 

R - na altura, pronto. Pouca disponibilidade e... a gente... sei lá. Quando fui para este curso liguei 
logo ao João, pronto, porque talvez, pronto a diversidade e o caso do João ser mais, pronto, com a 
diferença dele. Mas depois, acho que se eu estivesse mais atenta a ele e registasse assim, certos 
momentos do trabalho dele, ou, pronto situações boas e as situações em que precisava de saber 
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mais para intervir... O problema é que... nós na sala de aula às vezes, privilegiamos outros 
momentos em " desbenefício " da parte escrita. Por exemplo, estamos a fazer uma coisa mas não 
vamos agora estar a escrever... E depois, ao fim da aula também podíamos escrever só que há 
outras coisas que nos chamam. Por exemplo ir depressa ( para a Faculdade ), ou uma mãe que 
entra. Quer dizer, há sempre um corte e é preciso dizer que é preciso ganhar assim... constatar que 
é mesmo necessário escrever para a gente... quer dizer, não! Também como há momentos para a 
gente conversar, para " dar à língua ", também deveria haver momentos para escrever. Mas isso é 
falta de hábito. 

P - Portanto, acha que, de uma maneira geral, as pessoas escrevem pouco, registam pouco. 

R - E. Mas faz falta. Eu noutro dia precisei de ir aos... aos nossos apontamentos, pronto, à 
bibliografia e às fichas de consulta... já nem sei para o que foi... Não sei se foi por algum registo 
sobre o João. Mas eu acho que foi útil por que eu já fui confrontada com o facto de que se tivesse 
escrito, para num era muito mais benéfico. 

P - E acha que não trouxe nenhuns hábitos de escrita, o facto de o anos passado... ? 

R - No meu caso acho mesmo que não (riso). 

P - Continua a não registar9 

R - A questão é, porque sou muito solicitada a escrever - neste momento com a Faculdade sou 
solicitada a escrever, por tudo e por nada - e depois... pronto, não é a questão... cansa mas... tenho 
de fazer outras escritas e uma pessoa às vezes vai facilitando. Onde se pode facilitar mais... 
Na escola como se pode facilitar mais, a gente vai facilitando. Tenho outros momentos em que 
sou mesmo obrigada a escrever. Às vezes até chego ao facto de que era bom escrever mas... acabo 
sempre por ir facilitando, ir facilitando e não escrever nada. Mas que isso é útil é. Outro dia uma 
psicóloga pediu um relatório para um aluno - assim, de um momento para o outro - e eu tive 
dificuldades em fazer um relatório. Se tivesse alguns apontamentos que eu sei que até ajudava. 
Depois tive de fazer um esforço muito grande para escrever. 

P - Mas a dificuldade que sentiu nos registos prende-se apenas com essa disponibilidade - ou 
falta dela - ou com a dificuldade em escolher as situações a registar? 

R - Não eu acho que foi a disponibilidade e gerir o estar na aula e gerir um tempo para Ter 
momentos de reflexão e escrever. Com os miúdos, na sala de aula é impossível escrever. 

P - Pois! Não era possível... nem é desejável. 

R - Nem é desejável. 

P - Mas não teve dificuldades em seleccionar as situações para registar? 

R - Não... foi mais a falta de disponibilidade. 

P - Mas identificava bem as situações? 

R - Sim, sim. Se eu tivesse tempo para escrever... 
Mas, acabava a aula e tinha de me ir embora para a Faculdade. Pronto, acabava este momento. 
Mas que acho necessário, acho. 
Mas vai ser muito difícil uma pessoa habituar-se a fazer registos dos miúdos, porque temos de os 
fazer no fim da aula. E sempre... 
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P - Não é necessário que seja no fim da aula. Poderá ser no fim do dia, ou... Agora quanto mais 
cedo for, melhor. 

R - Mas eu, neste momento não posso, porque são muitas coisas em que tenho de pensar: é a 
casa, a escola, ... pronto... 

P - Penso que podemos ficar por aqui. Obrigada. 
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CARLA 

P - A semelhança do ano anterior, e relativamente à mesma temática, se este ano tivesse de fazer 
um registo das situações que tem vivido, qual seleccionaria? 
Na escola, já que este ano não está a trabalhar directamente com um grupo de crianças. 
Situações que enquadrasse dentro desta temática. 

R- . . . 

P - Pode ser relativamente à organização da própria escola. Não tem de ter crianças para que... 

R - Eu sinceramente tentava implementar aquele projecto que contemplasse todos os alunos de... 
que fosse de interculturalidade, simplesmente é quase impossível fazer..., quer dizer, quando as 
pessoas não estão motivadas para um tipo de tema como este, geralmente vêm esse tema como só 
a questão do racismo. Portanto só de cor. A cor é que para eles, portanto, para eles a resposta... 
implementar um projecto desses é igual a um projecto que não deve existir dentro da escola, 
porque na escola não há meninos de cor. 

P - Portanto, a situação que registava seria essa tentativa de implementação do projecto que não 
conseguiram... 9 

R - Que não conseguiram, por causa disso. Sim era essa. Porque as colegas acharam que, 
realmente não tem interesse na medida em que aqui não há crianças de cor. O que me leva a crer 
que não estão minimamente sensibilizadas para um tipo de temática como esta. 

P - Hum, hum! O que é que a levou a aderir ao projecto? 

R - 0 partir do zero! 

P - Acha que estava " no zero "? 

R - Pelo menos não tinha consciência, relativamente à prática de uma interculturalidade... 
Portanto, fazia isso de uma forma completamente empírica, até talvez pela minha maneira de ser. 
Portanto, eu não parti do zero porque naturalmente eu sou assim. (Riso) Portanto, nasceu comigo 
e mantém-se comigo. Mas, muito sinceramente, fazia-o da forma mais empírica deste mundo. 
Nem nunca imaginaria que isto pudesse levar a um estudo mais científico, mais, mais... vamos lá, 
mais rico. Só depois de me inserir no projecto é que me comecei a dar conta que realmente as 
coisas podiam... 

P - Portanto, aliciou-a uma certa curiosidade9... 

R - Sim, sim. Foi mesmo a curiosidade. 
Nem foi sequer o factor " créditos ", porque eu não precisava de créditos para nada pois estou no 
topo da carreira. Foi mesmo o eu pensar que ia fazer algo partindo do zero. Pronto, depois 
verifiquei que não era o " zero " em que estava mas, pelo menos, passei a ter uma consciência 
muito mais viva, passeia ter uma consciência mais forte, de que estava no bom caminho, embora 
pudesse fazer muito melhor. 
E ajudou-me a fazer muito melhor. 

P - Então, considera que alguns destes aspectos que foram abordados - pelas suas palavras acho 
que posso depreender isso - que estão presentes na sua actual acção educativa? 

R - Ah, sim, sim. 
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P - Não quer concretizar com um exemplo específico17 

R - Olhe. Relativamente ao caso que estudei, que no fundo acabava por ser mais do que um caso, 
mas o caso do menino que eu aprofundei mais, eu já praticava com ele um tipo de trabalho que 
preservava as ideias dele, tentando mesmo que essas ideias, vamos lá, não fossem escondidas, que 
fossem divulgadas e aceites pela totalidade do grupo - que era quase um para uma totalidade de 
uma turma de 25 alunos. Portanto, relativamente a isso, naturalmente eu já tive a preocupação de 
não pôr de lado, em nada, nem sequer de esconder a situação de ele ter uma doutrina diferente, 
ainda que repudiada. 
Eu já tive outro tipo de doutrinas que também, pronto, fui fazendo o que podia de melhor, e 
dentro do meu empirismo todo já tinha também feito, vamos lá, que com aquela criança não se 
sentisse mal, mas relativamente ao Jeová, há uma menor aceitação dada os cânones que regem a 
mesma doutrina. Pronto, e que os outros alunos, os colegas, acham que aquilo é uma doutrina 
para esquecer. Que não deve ser divulgada que não deve ser promovida por nada... não é aceite. E 
" aquele ali " ! E acabou 

P - Então acha que nesse aspecto foi positivo. 

R - Ah! Acho que sim! 

P - E actualmente? Este ano, de que forma estas questões que foram levantadas, do trabalho que 
desenvolveu, de que forma se reflectem este ano na sua acção educativa9 

R - Este ano não posso dizer... eu quase que quase não consigo... Eu tenho muito pouco contacto, 
neste momento... 
Quer dizer, eu tenho um contacto... 

P - Mas no seu dia-a-dia no trabalho com as colegas, de que forma é que acha que isso teve 
alguma repercussão? Não só no trabalho pedagógico com as crianças... 

R - Eu já tentei, mais do que uma vez, vamos lá, abordar determinados temas, mesmo em 
reunião, relativamente à, vamos lá,... à preservação de determinados comportamentos que são 
completamente, que pareçam completamente sós. Que se destacam e que, por vezes, as colegas 
acham que aquilo é para esquecer. E o esquecer é aquele menino, no final do ano, cá se 
encontrará de qualquer maneira e vamos mas é com a turma para a frente e o resto são cantigas. 
Quer dizer, eu sempre que posso - mas isso, mete-me muita impressão esse tipo de 
comportamentos. Quer dizer, não posso admitir, e isso digo-o e assumo-o, estou farta de o 
assumir publicamente embora muitas vezes as colegas me digam..., e neste caso me digam que, 
como eu não tenho turma, não devo falar. Que é muito fácil para mim falar, tentando dizer que o 
menino X, Y e Z que poderão ser incluídos de uma forma mais positiva, mais válida, que lhes 
peguem pelo lado bom, que não... não haja racismo entre o próprio professor e eles, não é. E elas 
este ano respondem-me que é muito fácil falar porque não tenho turma. Simplesmente também 
penso que, como tenho estado há muitos anos aqui nesta escola, penso que ninguém ( e isso da
me um gozo muito grande ) pode ter dito que eu, por algum motivo, pus uma criança de lado, 
vamos lá, lhe dei um destaque pela negativa. Portanto, tenho sempre procurado nunca destacar 
um aluno pela negativa. 

P - Nessa medida, o projecto, o que fez foi no fundo acentuar ainda mais essa perspectiva... 

R - Sim, sim. Quer dizer, o projecto em que participei ajudou-me a ver que aquilo que 
naturalmente tinha em mim podia-se fundamentar muito mais, podia ter... Podia eu mesma 
aprender muito mais, para fazer de uma coisa, que eu acho que é natural, algo com pés e cabeça. 
Pronto, acho... 
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P - O que é que mais lhe agradou no projecto? Na participação que teve, o que é que gostou 

mais0 

R - (Silêncio ) è uma questão complicada... 

P - 0 que é que achou mais positivo9 Do que se propôs, do que se desenvolveu, de... 
R - Eu sinceramente, tenho a impressão que não posso... Houve coisas de que gostei muito mais 
do que outras 

P -Porexemplo... 

R - Para já, achei que, as coisas correram todas bem, tirando uma ou outra sessão que achei que... 
não teve tanto interesse. 
Achei que realmente a L. conseguia criar uma dinâmica óptima. Portanto, à partida, assim o mais 
válido foi a L. ter mesmo " descido ", um bocado até nós... porque isso também é um bocado 
complicado... 

P - Sim, mas eu não desci, sempre estive aqui. (Riso) 

R - Não, não, não. Quer dizer, conseguir pôr as coisas de uma forma compreensiva, conseguir 
dar-nos uma certa dinâmica, não procurou muito desenvolver teorias, portanto, as teorias, não 
houve... 
Portanto, serviram de suporte mas não foi o tal suporte teórico que uma pessoa está habituada a 
ter. São injecções de suporte teórico e depois acaba por se fazer um trabalhinho, mas aquilo é 
seringar: turn, turn, turn... 
Portanto , pôs-nos a participar. Achei isso muito importante. E participámos sempre de uma 
maneira muito normal. Esquecemo-nos mesmo de que estávamos na Faculdade e que aquilo que 
era um projecto desenvolvido pelo ensino superior e que não era um projecto desenvolvido por 
uma escola, ou por um centro de formação pronto, que poderia explorar a temática de uma 
forma... como é que eu hei-de explicar? Pronto, eu sinceramente... 

P - Portanto, foram essas dinâmicas que... 

R - Sim. Pronto, estava, bem estruturadas sem presunção, não é, sem haver assim uma cátedra lá 
em cima e depois os outros cá em baixo que tinham de participar, tal e coisa. Não, portanto, acho 
que o que me interessou é que correm de uma forma agradável. 
Sem separação quase entre formandos e formador. 

P - Também era o que se pretendia. 

R - E... pronto. Não tenho assim... 

P - Se voltássemos a viver novamente o projecto o que é que mudaria? 

Essa sessões que já disse serem menos aliciantes... Porque é positivo saber... 

R - Sim. Isso foram... eu sei que houve uma ou duas sessões que eu fiquei assim um bocado 
incomodada. Incomodada não achei que pronto, uma delas foi uma em que se viu um vídeo. Que 
é um tal vídeo que já não posso dizer sobre que era, porque não me lembro. E outra, sei que no 
final da acção comentei isso: " tirando dois dias que achei que estive aqui a encher um bocado o 
tempo, achei super bom! " 
Mas já não me lembro quais... 
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Pronto.. 

P - E em relação aos registos*7 Ao instrumento que foi privilegiado, como instrumento de 
pesquisa? 

R - Por vezes, achei que os registos não estavam muito claros... 

P - Mas acha que foram pertinentes, que não foram... No seu caso específico o que sentiu9 

Ter de fazer um registo para depois analisar, discutir com o grupo.. 

R - Não, isso a mim não me causou nenhum problema. 

P - Mas acha que ajuda9 

R - Acho que ajuda. O que eu acho é que houve alturas em que o registo não era... - como é que 
eu hei-de dizer... - pronto, seria um que dana para todos mas que poderia ter algo de mais pessoal 
e que poderia ter outras marcas que não aquelas. 

P - Um registo que daria para todas? 
Como? Não estou a perceber? 

R - Portanto, houve um registo, pronto eu lembro-me que houve um registo ( que houve algumas 
dúvidas ) que me foi dado pela Lurdes em que tinha de um lado uma coisa e do outro tinha outra. 

P - Ah! Folhas de registo. 

R - Sim. Folhas de registo. Propriamente achei que aquilo serviram de base a todas e se cada 
um... mas à partida sei que também era mais difícil para nós... Mas podiam ter sido um pouco 
mais pessoais... 

P - E era para ser... 

R - Sim mas, na altura não percebi muito bem... 

P - Mas achou que foram positivos? 

R - Acho que sim. Aliás, eu quando dou aulas costumo fazer registos um bocado " à la balde ". 
Como é que hei-de explica? Nem sempre, na altura em que penso fazer o registo por vezes não 
sucede e não faço e depois quando acho que tinha ali a matéria toda para fazer um registo 
importante, acabo por... portanto, acho sempre importante o registo das coisas. 

P - O balanço do projecto9 

R - Foi bom! Acho que sim. 

P - Muito obrigada. 
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MARIANA 

P - À semelhança do ano anterior, e relativamente à mesma temática, se este ano tivesse de fazer um 
registo das situações que tem vivido, qual seleccionaria? 

R - Da diversidade cultural? 

P - Sim. Pode não ser restrito à sala. A escola em geral, das situações que tem vivido... 

R - Aquilo que é significativo em termos de diversidade cultural, continua a ser os miúdos 
provenientes de meios desfavorecidos. Os resultados deles em termos escolares é... diferente, têm 
mais dificuldades na escrita. Sobretudo na escrita. Na leitura também têm, mas apesar de tudo é mais 
fácil. Portanto, eles num segundo ano, o mesmo tempo para superar dificuldades, para eles é mais 
difícil na escrita. Quando chegou à escrita esbarraram muito porque não têm a mesma destreza no 
código. Pronto, isso vai, vai... marcar o sucesso deles e o percurso deles... 

P - E tem assim exemplos de situações concretas... 

R - Tenho, tenho! Tenho o caso de um aluno onde isto é muito nítido. 
No Io período ele vinha com uma leitura ainda muito incipiente. Ficávamos aqui... duas vezes por 
semana, quinze minutos, meia hora, para ele 1er. Porque, para além disto havia também aquilo que 
ele sentia em relação aos outros. Ele sentia-se menos desenvolto. Não conseguia acompanhar o ritmo 
dos outros, portanto, sentia-se envergonhado e cada vez se fechava mais. Estava extremamente 
fechado no inicio do ano. O primeiro período foi sempre a trabalhar isso. Para que ele se abrisse, 
ganhasse autonomia, confiança e lesse alto, e desenvolvesse, de facto, a leitura. 
Neste momento nota-se o problema no mesmo aluno ao nível da escrita. 

P - Mas nota que ao nível da leitura valorizou a auto-estima... 9 

R - A esse nível superou. Superou e resolveu e lê bem. Ao nível da escrita notam-se as mesmas 
dificuldades. Só que à medida que o ano avança, o professor tem menos tempo para estar a atender a 
isto. Portanto, ou se espera naturalmente que ele vá melhorando, ou então o aluno fica mesmo para 
trás. E com muita frequência, no Io ciclo, chega ao 2o ano e quando se instituiu... 
Os professores têm feito muita força para que o 2o ano seja um ano com reprovações. Com as 
chamadas retenções. Porque, de facto , os professores não querem que estes alunos avancem. Porque 
dá mais trabalho. Porque... 
Agora a altura ideal para ajudar estes miúdos, para lhes dar mais apoio, é realmente o Io período . A 
partir dali, há todo um programa para dar, uma matéria para dar... e depois os outros também contam. 
E é impossível estarmos a dar... o mesmo apoio que eu lhe dei, não posso dar agora. E verdade que, 
se calhar na leitura é muito mais importante... se calhar continuamos a passar sempre para o ano 
seguinte. Vai andando, se calhar no próximo ano, no Ie período acaba o professor por ficar mais 15 
minutos, mais meia hora, duas vezes por semana, para ele ganhar desenvoltura. Porque também tem 
a ver com o ouvido. Não é só uma questão de desenvoltura da escrita. Tem a ver com o ouvido. A 
medida que se vai habituando a ouvir mais as palavras. Há sons que eles confundem porque são 
muito difíceis. Mas eu neste momento tenho uma dúvida muito grande: o que é eu que faço a estes 
alunos? Passo-os ou não passo9 

A minha vontade pessoal e a minha perspectiva, acho que é passá-los. Considerando que há evolução 
natural neles. A prática vai fazendo com que eles vão fazendo melhor a distinção dos sons. Portanto, 
vão acabando por fazer melhor. Mas se calhar, chega mesmo ao final do ciclo e tem na mesma, esta 
diferença em relação aos outros. Se ela não se agravar já é bom. Mas se calhar mantém-se na 
mesma... 
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P - E em termos de outros contributos que eles tenham para a turma? Eu estou a pensar na questão 
da auto - estima deles... ele tem essa dificuldade mas terá outro tipo de contributos a dar à turma... 

R - Não tem muito, porque vive num meio muito fechado. As experiências são muito poucas. Tem 
muito pouco a relatar. E um miúdo... eu acho que durante muito tempo se dizia que miúdos que não 
tinham muito bons resultados em termos escolares, poderiam Ter experiências da vida, lá fora, que 
sabiam mais coisas, sabiam coisas do campo, e que traziam... Mas, entretanto, os miúdos que vivem 
na cidade, em meios muito fechados, com pouco estímulo cultural, e que vivem mesmo muito 
fechados no seu meio. As vezes são famílias muito envergonhadas. São pessoas que não falam muito 
com os vizinhos... famílias muito fechadas onde não têm grande desenvolvimento cultural, não há 
livros para 1er, a não ser os livros escolares, e mesmo assim não há apetência para a leitura. Eles 
podem ter os livros escolares, mas se na família mais ninguém lê, a não ser... até podem ter irmãos 
que lêem os livros de estudo, que até estudam... mas não é isso que desenvolve a leitura, nesta etapa. 

P - Mas eu não falo só em relação à leitura, falo em relação a todo o resto das experiências...! 

R - Mas como eles não têm... porque se eles tivessem esses modelos de leitura lá em casa, e também 
tivessem livros lá em casa, eles podiam desenvolver-se muito mais e então podiam ter coisas para 
contar. Mas como também não têm porque está tudo muito ligado, porque a questão cultural acaba 
por ser mais ampla do que isso. Não basta... eles têm irmãos que estudam, mas se o pai não lê, a mãe 
não lê, não têm dinheiro para isso... Mas também não é isso porque têm bibliotecas e vivem em 
meios que até podiam ir buscar livros à biblioteca. Mas também não vão. É uma questão de 
apetência. Não havendo isso, é evidente que eles ficam sempre menos desenvolvidos. Como não têm 
grandes experiências, porque a vida realmente não lhes faculta grandes experiências e hoje muitos 
miúdos da cidade, muito fechados dentro de casa, não têm de facto grandes experiências , ao 
contrário do que antes se dizia " Tem as experiências das coisas do campo, da natureza, que 
observaram... ". 
Estes miúdos observam pouco. Porque não são estimulados para observar. Daí que fica sempre... a 
participação deles depois, na aula, também é limitada. 
E toda uma forma de estar na vida. 
Geralmente já pertencem a famílias que também têm muita vergonha, também não participam, 
também ... Não têm cidadania. Não se sentem cidadãos. Já se sentem diferentes dos outros ( a família 
) e isto é passado aos miúdos. E este miúdo é um caso destes. De maneira... 

P E em termos da escola no seu todo? 

R - Como é que a escola reage? 

P - Em termos do funcionamento da escola: organização, do ponto de vista... 

R - Ainda peca por muitas coisas. 
De um modo geral, o Io ciclo - eu não falo dos outros, não gosto de falar dos outros porque estou de 
fora, quando falo do Io ciclo é porque conheço - o Io ciclo continua a sofrer de uma mentalidade 
pequenina e fechada. O Io ciclo sabe que é preciso recolher dados, ou recolhe dados dos alunos, 
procura recolher dados dos alunos, mas numa perspectiva muito curta. Não uma perspectiva 
pedagógica em que o que é importante nos dados que se recolhem é aquilo que nos interessa para 
modificar, para a pedagogia. Não! O que nos interessa é o " diz que disse ". Continua a recolher-se 
informação, tem a ver com dados da família, é o que vai falar-se daquele aluno para as reuniões é 
como é a família e como funciona. Faz-se coscuvilhice! Sem consciência do que se faz. Mas de facto 
é isso que se faz. Fala-se da família, que é o 2° casamento, que tem os irmãos, porque aquilo não sei 
quê, aquilo é uma desgraça, porque o pai isto ou o pai aquilo... 
Só pode ser importante para nós para ajudar a compreender a situação à volta do aluno. A partir daí 
não nos interessa. Então quando vamos para uma reunião esses dados não são relevantes. Dados 
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relevantes eram os dados pedagógicos. 0 que ele não consegue dizer, o que pode fazer e que 
estratégias para ele fazer. 
Se fossemos para as reuniões falar nesta base, as coisas resolviam-se. 
Mas continuámos a não ir para as reuniões falar nisto. 
E esta escola também é muito nova... É muito nova... ela é nova... eu gostava de Ter esperança que 
isto se modificasse, mas se é um problema de mentalidade não sei quando se modificará... 

P - Olhe, outra questão: o que é que a levou a aderir ao projecto EDUCERE9 

R - E interessante pensar e reflectir sobre as praticas pedagógicas. Aliás eu gosto de fazer isso. 
Sinto que preciso. Até porque, ainda que não tenha respondido por inteiro aquilo que eu queria, o 
que eu gostava era de trocar mais impressões do meu próprio trabalho. Analisar o meu próprio 
trabalho. Aliás eu tenho a sensação de que o meu trabalho é mau. E este ano, há uma diferença 
muito grande entre o que eu gostava de fazer, o tipo de escola que eu gostava de fazer e a escola 
que eu faço. Eu não faço a escola que eu gostava de fazer. Pior: não faço a escola que eu já fiz. 
Faço uma escola pior. Mas tradicional. Porque sinto os alunos muito atrasados, sinto que depois há 
pessoas fora da escola ( são encarregados de educação ) e dentro da escola, a quem interessa 
apenas o resultado final. 
Se interessa apenas o resultado final, eu tenho de trabalhar para os programas. Eu tenho de 
trabalhar os conteúdos . E mais: desenvolver no máximo possível nos alunos os conteúdos, de 
maneira que eles sejam capazes de lidar com eles. Porque o que interessa é o resultado. 
Não interessa a ninguém o processo, a forma como as coisas funcionam, não interessa. Sinto que há 
um retrocesso. 
Porque é que eu tenho feito este retrocesso? Eu acho que retrocedi provavelmente não é só 
dependente de mim. Porque eu tenho a consciência de que gostava de fazer outra escola. Tem de 
haver factores externos que me estão a levar a fazer este tipo de escola. 
Que me desagrada, por um lado, deixar-me influenciar por esses factores externos, mas o que é um 
facto é que também não sentimos apoio de nada nem de ninguém. E o M.E. se por um lado dá 
parâmetros e quer uma escola diferente - os programas em vigor apontam para um a escola 
diferente, para princípios diferentes - na prática, no terreno, o M.E. não apoia rigorosamente nada 
uma escola diferente. 

P - Portanto, sente-se sozinha no meio disto tudo... e foi esta percepção que a levou... ? 

R - Sim! A participar no trabalho. 
E gostava de Ter alguém que viesse. Que assistisse ao meu trabalho. E que no fim comentássemos 
o trabalho. Não é para me vir avaliar. Naquele sentido... mas é para que eu possa fazer uma auto-
avaliação, mais consciente, mais lúcida. Onde é que falhei e onde é que posso mudar. Por outro 
lado há a diferença entre tomada de consciência outra o que posso e o que estou a fazer, que não 
gosto que seja feito assim, e o que gostava de fazer. Há sempre um tempo que mudaria isto. 
Eu estou a pensar, ficando com esta turma, pode ser que eu para o próximo ano consiga fazer já um 
trabalho diferente com eles; Espero conseguir fazer um trabalho diferente. 

P - E acha que através de um trabalho de auto - análise não consegue chegar lá? 

R - Eu acho que não é muito fiel. Primeiro porque estou sozinha e análise do trabalho não deixa de 
ser mediante a minha perspectiva e pode haver alguns aspectos, interessantes, que eu não estou a 
ver que valha a pena no meu trabalho. E depois para mim é terrível porque me dá uma perspectiva 
muito negativa do meu trabalho. 
Este ano, ser eu a fazer, sozinha, a ideia que tenho do meu trabalho, dá-me uma perspectiva muito 
negativa do meu trabalho. 
Enquanto que se conversasse com outras pessoas, sem ser para me dizer... coisas boas, quer dizer, 
que eu faço coisas bem feitas. É uma situação perfeitamente equilibrada e justa, quer dizer, isto que 
tem este aspecto positivo, aquilo é negativo. E é evidente que eu não posso ter a pretensão... tento 
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apesar de tudo, estar bem comigo, senão não estava, e não posso ter a pretensão , se eu faço 
algumas coisas bem ( e admito que faço algumas coisas bem ) não posso fazer tudo bem. Ou seja, 
para umas desenvolver mais, é evidente que para outras vou desenvolver menos. Mas como é que 
se espera de mim entretanto, a avaliação do meu trabalho é pelo resultado final através dos alunos, 
eu não tenho muito por onde escapar. E às vezes sinto-me mal. 
E é uma angustia muito grande. 
Às vezes uma vontade de desistir , de pôr de parte algumas coisas que me parecem importantes, 
para fazer outras. 
Depois tenho assim uns dias que são piores ( riso )... Mesmo o trabalho com eles, porque estão sob 
influência disso, que eu estou a ver. Mas depois, também é verdade, também volto sempre àquilo 
que eu acho que devo fazer. 
Hoje, na aula de matemática, na numeração, dá-se a numeração e depois as outras turmas vão 
muito mais adiantadas e eles também têm de saber... e depois, há miúdos que puxam sempre para 
trás. 
Há miúdos que se não forem estimulados para andar para a frente, mesmo não aprendendo o que se 
está a querer que eles aprenda,, mesmo não fazendo essa apreensão, eu parece-me que é importante 
que eu vá puxando o carro para a frente. Primeiro porque há alunos que vão para a frente e depois 
há aqueles alunos que tendem a ficar para trás, e que não gostam que os desinstale, que puxe por 
eles, acaba por os obrigar a ver coisas que eles não querem ver. E depois, faço muito isto: 
comparações, análises, " descubram coisas ", que sejam eles a descobrir. 
Portanto este é o lado que eu acho fantástico. 

P - Então, afinal não é assim tão crítica... 

R - Mas faltam-me materiais. Porque isto é tudo feito no quadro com giz. Ou seja, muito abstracto 
Porque os miúdos têm facilidade... eu não tenho aqui nenhum miúdo com falta de capacidades. 
Tenho alguns com algumas questões que devem ser analisadas. Em termos de amadurecimento, 
psicológico... tenho aqui poucos casos. Mas de um modo geral não são miúdos com problemas de 
aprendizagem. No entanto, estão muito atrasados. E dificulta os trabalhos. 
Ainda hoje estávamos a fazer um trabalho em cartões, eu gostava que aquilo fosse feito em cartões, 
cartões mesmo, ao vivo. Mas eu não consigo fazer este material. Não tenho capacidade de dar 
resposta a fazer tanto material. Nem tenho dinheiro para fazer tanto material. Mesmo que pudesse 
fazer ainda tem outro problema: os tais cartões de que estou a falar, da matemática, precisavam de 
uma cartolina decente. E hoje não se encontra no mercado uma cartolina decente para fazer 
material. Decente! Grossa ! Suficientemente dura para que eles possam manusear. Mesmo a 
cartolina mais grossa ainda continua a ser fina. 
E eles começam a manusear e aquilo estraga. 
Estou a fazer isto no quadro, mas percebo que é abstracto. Ainda muito conseguem eles, que lá vão 
conseguindo chegar a algumas conclusões interessantes e muitas delas são eles que fazem. Gosto 
de os levar a eles a descobrir. Temos usado uma linguagem interessante sobre a magia dos números 
e a matemática. São eles que vão descobrindo as coisas. 
A verdade é que ainda são poucos meses de trabalho. 

P - E foram todas estas questões que a levaram.. 

R - Sim, sim. Por isso achei que valia a pena. 

P - Considera então que as questões que abordámos no ano anterior, no âmbito do projecto 
Educere, estão presentes no trabalho que actualmente desenvolve. 
Já me falou na necessidade de analisar... 

R - O que eu sinto é que ainda me falta tempo. Continuo a achar... 
Está a amadurecer dentro de mim... 
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Mas, repare. Nós acabámos o projecto em Julho, passados dois meses estamos com uma turma 
nova, com muitos miúdos, todos diferentes, em que é preciso, antes de mais nada, conseguir 
descobrir qual é a diferença entre cada um deles e só depois... 
E tenho imensa dificuldade nisso. 
Acho engraçado quando se diz, e toda a gente diz, todos os teóricos da educação, e eu concordo 
plenamente, todos chegam á conclusão que para educar é preciso tempo. E levá-los a fazer... só que 
depois, na prática, ninguém consegue fazer isso. Porque não há condições para fazer isso. Falta-me 
tempo. Eu tenho de os analisar a todos. As turmas são grandes. Para se Ter uma escola de sucesso, 
as turmas têm de ser necessariamente mais pequenas. E mais condições. E condições de tempos, de 
paragens. Encontrar-me com alguém e discutir isto. E cada vez mais difícil encontrar alguém na 
mesma escola com quem se possa fazer isso. As pessoas andam cada vez mais ocupadas. Mas 
também se não estiverem ocupadas, também não vão querer. Ainda não se divide. Eu não sei se é 
medo, dos nossos erros virem ao de cima. Não sei se é isso. 

P - Em termos das reuniões de escola, na organização, estas questões não são debatidas? 

R - Não, na escola, não! 
Primeiro porque tem muita gente e depois, porque ainda não há este hábito. Ainda não há o hábito 
de separar o que é trabalho... do que é ir para as reuniões... continua a organizar-se para os outros 
verem. Eu cada vez mais me vou calando, porque trazer algumas questões para as reuniões é trazer 
problemas... 

P - O que é que lhe agradou mais no projecto Educere? 

R - Discutir, levantar questões, ouvir várias opiniões... foi isso que me agradou mais. 

R - E se voltássemos a viver o projecto, o que é eu mudaria9 

R - (Silêncio) Não sei se mudaria alguma coisa. Só, se calhar tentar (eu) fazer sínteses no final de 
cada sessão para ser mais organizada. 

P - Eu quando pergunto estou a referir-me a tempos, metodologia, participações, etc.. 

R - O projecto para mim foi interessante exactamente por isto: põe as pessoas a falar á vontade, a 
porem questões - ainda que não tenham sido situações concretas, quer dizer, esta situação e aquela. 
Era muito geral, mas se calhar, se houvesse mais tempo iria particularizando. 

P - Houve momentos em que se particularizou o que estava dependente do trabalho desenvolvido 
por cada um. 

R - Eu acho que valia a pena avançar, dar continuidade. Saltar para as práticas pedagógicas: 
perante esta situação, que tipo de prática pedagógica. 

P - Portanto sente essa necessidade de concretizar agora... 

R - Sim, seria interessante. 
O que eu acho que valia a pena era que as próprias pessoas que estiveram envolvidas, de certeza 
que não têm receio, numa das aulas da turma em que tivesse problemas haver alguém da faculdade 
até a assistir, e mostrar depois como foi resolvido o problema. Para atendermos aos problemas de 
cada aluno, não é com o professor sozinho dentro da sala. Precisamos de mais gente. 

P - Eu queria retomar a questão dos registos enquanto instrumento de pesquisa central, não é? O 
fazer o registo e em seguida analisar o que se registou. Pretendia-se que fosse um processo 
partilhado. 
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Relativamente a essa metodologia, o que é que se lhe oferece dizer? 

R - Eu que já fiz registos e que já trabalhei com registos e que acho que é um instrumento 
importante, este ano e já o ano passado tive dificuldades, continuo a não poder fazer registos. 
Tem a ver com a forma como o trabalho é orientado mas também... 

P - Eu estou a refenr-me concretamente aos registos que eram solicitados. 

R - Os registos valem sempre a pena são óptimos instrumentos para reflectir, à posteriori e para 
nos ajudar a perceber o que se passou e onde falhámos. 
Depois de escrever até salta aos olhos. 
E encontrar soluções... superar. Acho que é um óptimo instrumento . 
De qualquer maneira nem sempre temos condições de os fazer. 
Se calhar também tem a ver com a nossa motivação. Em tempos, quando eu senti necessidade, eu 
fiz registos. 
Essa necessidade vem de dentro. E eu fazia-os. O facto de fazer esses registos deu-me uma tomada 
de consciência muito maior e deu-me um treino a observar situações. 
Hoje tenho menos necessidade de fazer registos, recorrendo à escrita, hoje analiso mais 
rapidamente as reacções dos alunos. Mas que foi importante foi. 

P - Pronto. Penso que respondemos às questões. 
Muito Obrigada! 
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GRAÇA 

P - A semelhança do ano anterior, se este ano tivéssemos de voltar a fazer registos. Se tivesse de 
registar uma situação significativa , no quadro da educação face à diversidade cultural, que 
situação registaria0 De todas as que tem vivido este ano. 

R - Vai ter de me deixar pensar... 
Eu tenho vários casos, este ano. Como já lhe disse, esta turma é uma turma muito heterogénea. 
Não sei se poderei integrá-la dentro do que me pede, pronto. Ao nível da aprendizagem tenho 
níveis diversificadíssimos. A nível cultural também, o que me influencia bastante. 

P - Um exemplo de uma situação... 

R - Tenho um exemplo uma sala. Tenho uma Patrícia que é uma criança filha de pai alcoólico, 
um pai drogado, irmãs prostitutas, que inclusivamente... ela tem uma linguagem que não é própria 
da idade dela, isto motivado pela situação que ela vive em casa. Já chamamos várias vezes a mãe. 
A mãe inclusivamente foi de tal maneira magoada e espancada pelo marido de tal maneira, que 
tem um filho que é um problema gravíssimo de cérebro que está cá. Tem um aparelho, 
inclusivamente , no cérebro. Porque levou pancada aos nove meses ou aos oito meses e teve de 
abortar para ter aquele filho. 
Portanto, a nível cultural, é de uma degradação... E um caso que até gostaria de aprofundar. Claro 
que eu não estou muito dentro, como não conheço esta criança desde o Io ano. Conheço-a a partir 
deste ano: o 4o ano. 
Mas, pela professora de Apoio que me ajuda neste ano na aprendizagem, no apoio psicológico às 
crianças, ela relata-me casos desta criança que bradam aos cães. 
Seria um caso a apontar e era digno de estudo. Penso que seria esse. 

P - Mas sem ser o caso de uma criança concretamente. Situações que tenham surgido aqui na sala 
relativamente à questão da diversidade cultural. Não só na sala, na escola... 

R - A mim, por exemplo, este L. é uma criança que ainda agora lhe falei nela. É uma criança que 
nem sequer quer ouvir o nome do pai ou do avô porque está marcado por outros motivos (é neto 
de um político muito conhecido e já falecido). Pronto, ele acha que é diferente. Basta o nome do 
avô dele para o tornar uma criança marginalizada - como o avô foi um político... 
Ele não quer que lhe chamem pelo apelido. Quer que lhe chamem só o nome dele. E se alguma 
pessoa lhe chama outro que não seja o nome próprio, ele sente-se revoltado, infeliz, agressivo até. 
Isto, por outras razões. Não pela parte económica, mas por uma segregação social - pensa ele. É 
um caso também de estudo. Há vários. Pronto, eu neste momento é muito difícil assim apontar 
rapidamente. Mas que havia vários para se poder estudar este ano, acho que sim. E vários casos. 

P - No caso concreto do projecto Educere o que é que a levou a aderir. 

R - Olhe um desafio, pela diferença. Pronto eu nunca tinha, nos vários anos cursos de formação, 
acções de formação que fiz ao longo da minha vida profissional, vários foram, mas nunca nenhum 
tida sido tocado por essa parte - parte cultural. Seria para a área da matemática, da área do 
Português, ou, várias... educação física, até música. Mas pela parte cultural, nunca ninguém me 
tinha tocado para esse aspecto. E, achei, como disse logo na altura, achei para mim um desafio. O 
que é que se pode estudar em relação a isto? O que é que isto nos pode dar? Pronto Foi isso que 
me despoletou a curiosidade me fez aderir à formação, que achei excelente. E que me deu 
bastante... acho que foi muito, para mim porque não tinha bagagem nesse campo, e que me tem 
ajudado. E ainda há bocado quando falava isto com a professora de apoio, eu gosto destas 
crianças, muito. E disse-lhe a ela: " Estou velhota ". " Estou velhota, porque eu dantes não era 
assim ". Foram as crianças que eu nunca tive. Foi o primeiro ano que eu apanhei estas crianças, 
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que cada uma é um caso. Rebeldes, algumas delas. Muito rebeldes. Crianças muito marcadas por 
repetições constantes, retenções e eu tudo lhes perdoo. Gosto imenso delas. E ela disse: " sabes 
uma coisa? O facto de o ano passado teres estado no apoio educativo... " E eu disse: " E não só 
O facto de eu Ter feito um curso que me abriu outros horizontes. Que me fez ver a situação de 
outra maneira, se calhar tem-me ajudado, este ano, a conduzir estas crianças sob outro aspecto. E 
provável que tenha sido". 

P - E lembra-se assim de situações concretas... 

R - Não sei. Muitos casos que se falaram lá. Muitos casos que se falaram, que eu sei que é 
verdade. Passaram por mim. Pronto, eu não sou de muitas palavras, como vê não ralava muito. 
Porque achava que às vezes eram coisas tão simples que se passaram por mim " n " vezes ao 
longo da minha vida que eu disse: " Mas eu falar nisto9 Eu acho que isto nem é matéria para se 
falar, para se explorar ". Porque era de tal maneira banalizada, no sentido de muitas vezes me 
acontecer ao longo da minha vida, que eu pensava assim " isto não é matéria para se poder 
estudar, explorar " 
E hoje, acho que vejo de outra maneira. Hoje já vejo isto sob outro aspecto. 

P - Portanto, nessa medida, considera que o que fizemos o ano passado continua presente. 

R - Muito presente. Muito, muito. Constantemente presente. Ela dizia que provavelmente teria 
sido por ter estado no apoio educativo, por ter ouvido casos... 
Olhe, os casos que eu ouvi... sou professora há 30 anos e ouvi ao longo da minha vida, 
infelizmente. Estive em zonas muito degradadas, a vários níveis, sempre ouvi. Só que agora há 
outra coisa que me motiva, e foi a acção de formação que fiz lá na Faculdade. 

P - E era essa a terceira questão que eu lhe queria colocar, entretanto já respondeu... 

R - E. Deu-me uma bagagem que... eu estou muito mais cansada, estou gasta, tenho a minha 
experiência ( também é facto e também conta ). Eu acho que a experiência é mestra da nossa vida, 
não é? Mas, se bem pensarmos, não é num ano de um lado para o outro que a pessoa ganha 
experiência de vida. Só realmente aprofundando e estudando muito ( que não foi o caso ) mas foi 
aquela paragem, aquela tomada de consciência, aqueles casos que se ouviram, e a maneira como 
A, B ou C, até na sua própria explanação muito linear, muito simples, muito... muito elementar... 
pequeninas coisas que eu disse assim " que engraçado ". 
Coisas que para mim eram banalizadas, passava por cima disto e hoje vejo-as de outra maneira. 
Sou capaz de ir ao encontro delas de outra maneira. Torneá-las de outra maneira completamente 
diferente - que foi realmente o curso que me deu isso. Tenho pena, realmente, de não termos 
continuado porque foi... no fim desse curso - eu continuo a dizer curso e não foi curso nenhum -
no fim dessa formação, desse projecto, que para mim acho que não foi um projecto completo. Eu 
acho que, naquela altura, no fim eu estava mais ou menos sensibilizada para começar. Eu demorei 
muito tempo. Se calhar fui péssima aluna... 

P - Não houve alunos ali... 

R - Uma aluna da vida, do dia-a-dia ( riso ). Aquele bocadinho que eu aprendi, só no fim é que eu 
disse " agora é que eu podia começar ". 
Nessa altura tinha muita bagagem, tinha os olhos completamente diferentes para ver os casos, 
para os saber escolher, para os saber enumerar, para os destrinçar. Coisa que no primeiro 
apanhado de surpresa ( nunca tinha trabalhado nesta área, nunca ninguém me tinha falado sobre o 
aspecto cultural. Pronto, quando fui àquele seminário, em Fátima, em que o Dr. Roberto Carneiro 
lá esteve, fez uma palestra durante horas... pronto, já estava sensibilizada... 
Aquilo ajudou-me imenso, aliás eu adorei. Não sei se está correcto, se não está, sei que alertou-
me para uma problemática muito grande e acho que é um homem com um saber... É uma grande 
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professor, é um grande mestre. Aquilo deu-me de tal maneira bagagem, que eu achava que já 
sabia mais do que sei lá o quê. Eu compilei as coisas eu escrevi, eu gravei... Pronto, ai está. 

P - E antes não lhe chegava essa mensagem? 

R - Nunca me chegou essa mensagem . Não quer dizer que eu tenha actuado ao longo da minha 
vida... Actuei por instinto, por natureza, por ética. Fui actuando. Mas aí, eu actuava já com 
conhecimento de causa e saber tornear, como é que eu hei-de dizer9 Pronto. Para mim foi uma 
pedagogia. Foi uma certa pedagogia. 

P - Ainda bem que pensa assim. 

Nessa medida, o que é que mais lhe agradou no projecto Educere? 

R - Olhe, o aspecto com que a nossa professora... 

P - Não me chame professora... 

R- Formadora nos expunha a problemática. A maneira como conduzia, a subtileza, porque não é 
fácil, penso eu. No fundo estava a trabalhar com pessoas mais velhas. Não é? O factor idade às 
vezes também conta para nos afastar ou aproximar das pessoas. Mas a maneira como nos 
conseguiu acarinhar, nos conseguiu prender ao tema. A maneira subtil e de paciência ao mesmo 
tempo - porque acho que teve imensa paciência. 
Eu para mim foi o factor chave do sucesso da aprendizagem. Foi, para mim a chave principal foi 
isso. 
P - As interacções que se estabeleceram ao longo das sessões... 

R - Também! Também! Mas, repare. Eram interacções, não eram com pessoas muito formadas, 
muito conhecedoras, muito sabedoras. No fundo, éramos todas quase no mesmo plano. 
Trocávamos algumas impressões, umas entre as outras. Mas aquela acção foi conduzida de tal 
maneira... tão amparada e tão torneada, que nós entrávamos sem esforço nos temas, embebíamos 
neles e pronto... sabíamos, percebíamos perfeitamente. Se nos aparecesse uma monitora, uma 
formadora, uma orientadora arrogante, professora! Ela lá em cima e nós cá em baixo, eu estava 
convencida que mais de 50%, muito mais de 50%, do universo daquela turma, tinha desistido. 
Esta é a minha análise. Acredite. Não sei se estou certa se estou errada. 

P - A mim lisonjeia-me. 

R - Esta é a minha análise. E não só minha porque já falei sobre isto com outras colegas e, não 
haja dúvida, a pedra fulcral do sucesso daquele projecto foi a orientadora. 

P - Muito obrigada... 

R - Não tem que agradecer porque é mesmo assim. 

P - Então, se voltássemos a viver o projecto, o que é que mudaria? Nos processos, na 
metodologia, na temática. 

R - Seria talvez orientado de outra maneira, porque enquanto no primeiro partimos do zero, eu falo 
por mim... 

P - Eu não me refiro a um próximo. Estou a dizer, se voltássemos ao início deste, que passou, se 
tivéssemos de partir novamente do zero... 
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R - Olhe talvez, no princípio era capaz de dar um bocadinho mais de literatura às pessoas 

P - Aspectos teóricos17 

R - Sim, aspectos teóricos. Porque eu senti-me um bocadinho a navegar durante as duas ou três 
primeiras sessões. Senti-me a navegar. Não sou uma grande estudiosa, mas quando me meto em 
qualquer coisa gosto de saber o terreno que piso. E ali eu senti-me a navegar durante um tempo. 

P - Mas no fim do processo, considera que o tipo de suporte teórico distribuído foi o suficiente'7 

R - Para mim foi. Achei que... eu só estou a dizer... no início. A entrada naquele mundo estranho 
que nós estávamos dentro dele mas que não dominamos. Em teoria nós não dominamos. Nós 
dominamo-lo na prática, um bocadinho. Mas na teoria nós não conseguimos dominar. 
As nomenclaturas, aquilo tudo para nós é estranho. Se no princípio nos abrisse um bocadinho as 
portas, a dizer: " Olhem está aqui esta documentação. Leiam. Não vamos comentar, mas vamos 
pelo menos saber, aonde vamos navegar ". 
Nessa altura, digo-lhe uma coisa, penso que se calhar... 

P - Teria sido melhor... 

R - Se calhar. Isto é a minha análise. 

P - E é importantíssima. 

R - Não sei se alguma das colegas falou sobre isto, mas eu senti-me desapoiada. Porque não tinha 
nada a que me agarrar a não ser o que se falava lá e depois não trazíamos quase nada para casa a 
não ser casos... mas que nós já estávamos a vivê-los. 

P - Mas a pouco e pouco foi sentindo... 

R - Sim! Sim! Aliás eu digo-lhe, para mim foi um sucesso. Para mim foi um sucesso esse curso. 

P - O objectivo também não era, de facto, partir de um saber já formado para um saber prático. 
Era o contrário. Era ir-se construindo esse saber... 

R - Eu sei. (Riso) Eu sei. Mas eu senti-me... Penso que devia haver qualquer coisinha... senti 
muita dificuldade. E se calhar, se tivéssemos esse bocadinho que, para mim acho que me faltou, 
se calhar eu tinha aderido muito mais rapidamente ao projecto. Tinha percebido o objectivo com 
mais rapidez. 

P - E em relação aos registos, à metodologia adoptada? 

R - Eu penso que, os registos quanto a mim - eu vi o meu e pouco mais vi porque fiz o meu 
sozinha - aí está. Eu acho que no fim é que nós devíamos começar. Se aquele, pronto foi o que... 
mas se tínhamos tido mais algum tempo, embrenhássemos mais um bocadinho, naturalmente que 
faríamos uns registos mais completos, mais elaborados, mais profundos. Eu acho. Muito mais 
profundos. 

P - Mas o eu é que acha do registo enquanto instrumento de pesquisa e de reflexão9 

R - As vezes deixava-me um bocado confusa. No início do projecto! 

P - Mas porquê? 
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R - Não sabia muito bem o que aquilo queria dizer. E o que havia de registar. Tive dificuldades 
em perceber o que era pedido. Pronto, ás vezes falava com A ou com B e pronto. Passava um 
bocadinho à frente mas sempre com alguma dificuldade. Isto mais no princípio. 

P - Mas acha que ajudou, o facto de registar? 

R - Ah! Sim, sim! Ajudou bastante. 
Senão... no fundo acabávamos por ficar, por ter as coisas muito diluídas. Ao passo que os registos 
ajudavam realmente a interpretar determinadas situações, a conhecê-las, a falar sobre elas. 
Penso que sim. 

P - Pronto, muito obrigada pela colaboração. 
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ANEXO 5 

Análise dos primeiros encontros de grupo 
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ESCOLA E JARDIM DE INFÂNCIA DO SUL 

(Participaram apenas três das cinco docentes envolvidas) 

Dezembro/1998 
PREOCUPAÇÕES FACE À ACCÀQ EDUCATIVA 

Problemas 

Ela, ninguém sequer se sentava à beira da miúda. Tenho feito um esforço enorme DIV 
(...jNinguém gosta do lugar ao pé dela! E não sei porquê. (E) 

O problema dela é na relação com os colegas. Com os outros. Por exemplo: DIV 
estávamos afazer aidas de expressão corporal com o Ginásio, pois se estão a dar a 
mão, se ela calha, começam logo: "Fum.fUm... ". E não dá... (E) 

O problema é a Anabela. Agora tenho é de estar atenta para ver se consigo DIV 
descobrir... ver qual é o problema da rejeição dela. Pode ser que nalguma situação 
se eu consigo descobrir. Porque aos pais não vale a pena... (E) 

Só que aquilo... Tive que ajustar muito. Por exemplo, no conto tive que mudar, depois 
de fazermos o feed-back do conto para o João entender... Pronto, tenho que ajustar DIV 
as coisas para tirar partido... (E) 

Até essa diferença do E. pronto, ele é assim um bocadinho mais lento, mas... 
participa. (E) PSI 

Eu acho que são as reacções deles. Umas são de agressividade, outras são de pôr-se 
bem com os outros e acho que isso é que é importante. (H) PSI 

Ou é da competição, ou é o cumprimento das regras que se vê muito bem o sentido 
dos miúdos. (...) E porquê? " Porque acho que nos dá uma pista. Acho que há muita 
agressividade. (H) PSI 

Porque uma coisa que me aterrorizava e que eu acho que, do percurso que eu tenho 
feito, e acho que estão melhor, que é agressividade... (H) PSI 

Há [diversidade] nos comportamentos. (O) PSI 

E tenho um miúdo que quase não fala, quase não percebe. Até estou afazer XXX com 
ele para... Quer dizer, ele fala imenso só que nós não conseguimos entender o que ele 
diz. De facto é um caso. Eu até estou afazer uma espécie de XXXXpara saber quais 
são os problemas que eles têm. Para reflectir. Por uma questão de orientação do 
trabalho. E, por exemplo, agora no Natal fiz uma selecção de histórias em que está 
implícito a amizade, os amigos... porque, de facto eles são muito violentos. (O) 

Eu sinceramente nunca notei. Notava que ela não gostava muito de participar. No 
início. Depois eu tentei, fui falar com a psicóloga e tudo... Achei que enfim... a miúda 
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eslava retraída e tinha mais do que razões para isso... e quando alguém se PSI 
aproximava muita dela... (O) 

Notei foi aquela dificuldade de falar... No fim do anoja falava.(O) 
PSI 

O lha. aqui não se fala da religião, nem de pormenores... cada um... 
A pergunta foi feita porque, pronto. Ele também tem direito a trazer a dele. (O) DIV 

Percepção da profissão 

Também ainda tenho pouco tempo porque estou a trabalhar com o Io ano. Mas acho EP 
que os pais têm sido muito cooperantes. Não tem ha\>ido problemas...(E) 

Eu tive de mudar [as metodologias] por causa do João (surdo-mudo). (...) Esta\>a SI 
com ideias de usar o método "Jean-Qui-rit " mas tive de adoptar outro. Não dá para 
a língua gestual. (E) 

Adoptei a língua gestual e tenho uma colega do ensino especial que está algum tempo 
comigo e tenho a Ana que é uma jovem paga pela Câmara que está algum tempo EP 
comigo para apoiar o João. Ela também é surda-muda e serve de mediadora. Eu 
também já aprendi mas...(E) 

PERCEPÇÃO DA DIVERSIDADE CULTURAL 
Aspectos da diversidade referidos 
E depois há outras situações na sala de aula. Porque eu tenho um surdo-mudo dentro NEE 
da sala. (E) 

Eu até ia a dizer. Tenho um grupo que vive bem, não é, e tenho outro que... (E) SO 

Mas não é assim tão... fescura]Mas eu noto que... (E) CP 

Ela (a Anabela) até na cor nem é... A outra irmã é mais escura. Não tem a ver com a CP 
cor. Os miúdos... 

Estou atenta... Ela vinha arranjadinha... não é por questões de higiene... ela agora, 
pronto, está a começar a faltar porque ela foi entregue aos pais. A tia esteve aqui 
muito chorosa a dizer que lhe tinham tirado a miúda e já estava com ela há muito 
tempo... E um pandemónio, não é? (E) 

Só ela a trabalhar... Eèa dividir por três... Agora vamos lá ver... (E) 

Até essa diferença do E. pronto, ele é assim um bocadinho mais lento, mas... NEE 
participa. (E) 

O natal é a festa da família, dos amigos. E questionei-me várias vezes: " A família, 
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também não posso... há famílias actualmente muito diferentes. (H) EV 

Quer dizer, a gente está um bocado marcada. Eu, era ema menina da aldeia e vim 
para a cidade e há sempre aquela coisa: " tu és parola, tu és assim ". Percebes? E eu RO 
ainda hoje... éparola o quê?(H) 

E eu tenho uma criança com trissomia I. (O) 
NEE 

E tenho um miúdo que quase não fala, quase não percebe. (O) 
NEE 

Elaé... mulata. (O) 
CP 

E tenho f religiões diferentes]. Tenho, só que está a faltar. E é porque é Natal. E a 
diversidade, percebes? Eu acho que está a faltar porque agora nós estamos... (O) HEL 

Situações de diversidade cultural na escola 

E depois há outras situações na sala de aida. Porque eu tenho um surdo-mudo dentro 
da sala. E é engraçado porque há situações muito caricatas e muito interessantes P 
quando... Aquela J. é uma miúda muito preocupada. E depois está sempre a aprender 
em casa para dialogar com o João. Eu estou sempre atenta ao diálogo deles. Fazem 
um esforço muito grande para o João os entender. E em entender o João. (E) 

Mas, a Anabela é o caso que mais me está a preocupar... por causa da rejeição N 
dos colegas. (E) 

Eu tenho! Lembras-te do caso a Anabela? Ela, ninguém sequer se sentava à beira da N 
miúda. Tenho feito um esforço enorme. O único que não rejeitou sentar-se com ela foi 
o João o surdo. Mas trocámos e "aí não quero ". 
Ninguém gosta do lugar ao pé dela! E não sei porquê. (E) 

E - Mas agora, ela até me disse noutro dia que " os meus colegas não se sentam ao N 
pé de mim e não querem dar-me a mão "...(E) 

Tem, tem [um bom relacionamento]. Com o João e com os outros miúdos. Eles 
gostam muito dela. Por exemplo conto uma história. Ela está a 1er por exemplo com P 
dois miúdos. Depois dramatizam a história. O João faz parte com gestos e 
dramatizamos com a língua... Quer dizer, as aulas são espectaculares. (E) 

Pelo contrário. Os que têm mais dificuldades são os que trazem coisas mais... Eu é O 
que noto. (E) 

Olha, eles estiveram já dois anos comigo. Juntos. Por isso já... Mas é uma coisa que N 
eu me ponho a observar e não sei. Mas os colegas rejeitam-na. (E) 

Mas ela participa, ela intervém sem ser solicitada, ela procura... Não há problema 
nenhum. O problema dela é na relação com os colegas. Com os outros. Por exemplo: N 
estávamos a fazer aulas de expressão corporal com o Ginásio, pois se estão a dar a 
mão, se ela calha, começam logo: " Fum,fum... ". E não dá... (E) 
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O E. era outro caso mas adaptou-se muito bem. Passava o tempo atrás das meninas O 
aos beijinhos. É muito beijoqueiro. (E) 

Já me disseram, noutro dia, no principio, que... alguém disse que a mãe dela é preta. 
Mas já não sei... Ah! Já sei! Foi a irmã , a irmã entrou e disse: " Venho chamar a N 
minha irmã! " Eeu disse " irmã ?? "fiquei surpreendida " tu tens aqui uma irmã7 " 
(riso) e ela : " Tenho é a Anabela ". E eu, naturalmente mandei-a entrar. E depois o 
M. disse " Ah! A irmã... " eu não sei se ela topou a minha surpresa... eu tentei 
disfarçar a surpresa perante uma irmã muito pretinha e a outra... Não parecia nada. 
Então ele disse: " É que a mãe dela é preta ". (E) 

Eu acho que não há assim nada de muito acentuado. Há...(H) O 

A irmã que aqui está, também foi complicado. Aquelas histórias de sentar-se N/P 
sozinha... depois foi uma alegria. Eaté dançava. (H) 

Quando ela estava no J. I. o que eles diziam muitas vezes... ela não falava quando 
estávamos na roda, mas era jogo... agora nós arranjávamos pronto eu combinei P 
outra maneira de ela falar. Falava como quisesse. E ela participava da maneira que 
quisesse. (H) 

Eles trazem as mesmas coisas, nos lanches, não há nada que...(H) O 

Eu lembro-me, que o ano passado quando nasceu afilha que até houve da parte dos 
outros pais apoio! " Tenho lá um carrinho, tenho isto, tenho aquilo "... P 
Pronto não havia assim nada de rejeição. (H) 

E, até quando tínhamos a M., chamavam-lhe preta. (H) N 

Mas há outra coisa. Lá por não ser... Não vou deixar de falar no Natal só por ele... N 
(H) 

Mas acho que os miúdos não se apercebem... [das diferenças socio-económicas] (O e O 
H) 

Sim. Eu, por exemplo, a avó do E. penso que da reforma dela, não sei quanto é, faz O 
questão que não falte nada... (O) 

Mas, depois, isso de rejeição, sinceramente, não notei... (O) O 

E tenho [religiões diferentes]. Tenho, só que está a faltar. E é porque é Natal. É a N 
diversidade, percebes? Eu acho que está a faltar porque agora nós estamos... (O) 

Olha, aqui não se fala da religião, nem de pormenores... cada um... 
A pergunta foi feita porque, pronto. Ele também tem direito a trazer a dele. E mãe N 
disse logo " olhe para mim não diz nada ". Pronto mas disse isso. (O) 
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PERCEPÇÃO DA FORMAÇÃO 

Razões da adesão ao projecto 

Temática 
Há muitos miúdos que, por acaso, que são pronto, dignos de registo (E) PERT+ 

Eu, por acaso, no Natal, questionei-me várias vezes. O nata! é a festa da família, dos 
amigos. E questionei-me várias vezes: " A família, também não posso... há famílias PERT+ 
actualmente muito diferentes. (H) 

E um bocado curioso, não é? O ano passado não havia rejeição e agora... Já viste? PFRT+ 
Também é para nós pensarmos... (O) 

Metodologia 
Há muitos miúdos que, por acaso, que são pronto, dignos de registo (Riso) mas não 
posso andar lá com a câmara de vídeo. Mas pronto mas vemos depois. (E) 

Então temos de ter a máquina sempre pronta?(E) 

Com uma miudita a A. , fez anos e a mãe, (...) pediu-me para filmar porque o pai 

acho que não está cá. (...)Não sei se era por estar a filmar ou se era por gostarem da 

roda, o certo é que ela conseguiu juntar uma roda, os miúdos todos, aderiram todos. 

E a senhora continuou a filmar. (E) 

Pois e eu às vezes " Porque é que fiz isso assim? " E depois, "Ai e se eu fizesse 
assim". (E) 

Quer dizer, eu também tenho... mas andarmos com a máquina para trás e para a 
frente... Não é uma coisa assim tão leve e... nós temos de pensar numa situação?(H) 

Olha eu estava agora aqui a lembrar-me de uma coisa. Por exemplo o que é que tu 

achas? Era uma coisa que eu gostava de fazer. Por exemplo, gravar todos os miúdos em 

várias situações e depois mostrar-lhes e gravar os comentários e as reacções deles. (H) 

DIFM 

DIFM 

REG+ 

REG+ 

DIFM 

REG+ 

REG+ 

Eu até quando comprei a máquina, filmava tudo, jantares e tudo. E ás vezes víamos DIFM 
com os amigos e " olha que figura "...(H) 

Claro, mas olha durante a reunião na Faculdade eu percebi que podia vir uma 
pessoa dar uma instruçãozinha sobre as filmagens. (H) REG+ 

Eu noutro dia já me pus a registar um jogo que nem sequer foi programado. 
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Achei que... a evolução... foi pena de fado não ter na altura uma câmara de filmar, 
porque foi um trabalho que eu achei que, sem pensar, sem programar, foi REG+ 
interessante. (O) 

Algumas coisas registei. Depois, porque eu só registei depois, alguns diziam que REG+ 
estavam contentes e outros zangados. (O) 

E aquilo de facto era giro ter sido filmado. E achei que era uma actividade que, sem REG+ 
ser preparada, teve alguma... Eu estou a registar aquilo. Não sei se achas?... (O) 

Realmente é a tal coisa. Só filmando. Porque quer dizer, há coisas... eu lembro-me 
de uma situação em que o senhor, nos bombeiros, lhes explicou, e a reacção que REG+ 
captámos deles é espantosa. É a tal coisa só filmando. (O) 

Quer dizer, nós às vezes gravamos cada atitude nossa, que a gente até fica com os 
cabelos em pé (riso). (O) 
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MARIANA ESCOLA DO Io CICLO E. B. DO SUL 

Dez / 98 

(Esta professora não pôde estar presente na reunião do grupo e reuniu individualmente, 
com a formadora/investigadora, posteriormente) 

PREOCUPAÇÕES FACE A ACÇÀO EDUCATIVA 

Problemas 
Eu normalmente tenho preferência pelas [situações] cognitivas. PSI 

Porque o Io ciclo é o início de um percurso cognitivo, quer queiramos quer não. (...) 
Ainda que tenha outras dimensões, que devem ser privilegiadas. 
Mas o cognitivo também. Eles continuam a passar para o 2o ciclo, aquelas infelizes " * ' 
coitados - são avaliadas essencialmente pela capacidade cognitiva que já levam. *** * 

Algumas de caracter cognitivo. Outras de caracter comportamental. 
PSI 

E depois há etapas de insucesso e sucesso em que não ê tida em conta, o tal código 
linguistico de onde partem os alunos, mas são comparados como se todos tivessem o INS 
mesmo código linguistico. Não têm. 

Eu evito - e já há vários anos - que não avalio nenhum aluno com muito bom, bom, 
satisfaz, ou não satisfaz. Optei pelo 100%, 80% - a percentagem - tento explicar aos 
alunos porque é que faço isto e... depois vario também, uso o "muito bem", "gostei 
muito". Termos diferentes para não condicionar. Os miúdos começam a ser INS 
condicionados pelas categorias... Tento des... Sinto que eles já estão condicionados 
nisto, e tento que os alunos quando, me recebem pela 1a vez ficam muito espatifados. 

Porque acho que a história do "muito bom ", do "bom ", etc.; faz com que os próprios 
alunos, digam "daquele", "aquele não sabe!". E isso vai gerar uma coisa horrível Dl 
que é a falta de amizade, falta de solidariedade, falta de apoio. 

E de um modo geral, fazer este tipo de avaliação é partir do princípio que eles têm 
todos o mesmo nível cultural, quando chegam à escola, quando não têm. Mesmo DIV 
quando vêm de níveis sociais idênticos, o nível linguistico é diferente. 

E acabam por abandonar, muitas vezes... 
INS 

Os professores do especial já começam a estar sensíveis a isto e alertam até quando 
há alguns atritos, quando se trata de avaliação. Porque é assim: a avaliação dos 
miúdos - e acontece, penso eu, em todo o sistema escolar, ou pelo menos no básico 
acontece ~ os alunos não são avaliados por si. Eles são comparados com. DIV 

Ora se têm um aluno, que é muito bom na turma, e tem um óptimo desenvolvimento, m / 
depois eles vão ser avaliados em função daquele e, vem tudo por ali abaixo. T1V~ 

Isto é perfeitamente injusto e desumano e tem a ver, por detrás disto pode estar, se 

99 



calhar, a tal diversidade cultural. 
Vamos supor que o tal melhor aluno é o filho de um advogado e de uma médica. Tem 
um desenvolvimento linguistico, que já lhe permitiu uma etapa cognitiva muito 
superior. Porque teve um desenvolvimento antecedente que o levou mais longe. E os 
outros infelizes que tiveram o azar de calhar na turma daquele vão ser todos maus DIV 
alunos. E isto, eu penso que é o que está a acontecer. (...) Então tem de deixar de ser 
por comparação com... 

Porque neste momento é importante, penso eu, que os primeiros 4 anos da vida 
escolar, mais do que saber muito, é importante que gostem muito de aprender coisas 
novas, serem curiosos. Porque eles vão ter um percurso de nove anos e se eles não 
gostarem muito de aprender, eles vão ficar pelo caminho. 
(...)Por isso mesmo o Io ciclo tem uma grande responsabilidade. Tem de fazer com INS 
que todos os meninos gostem de aprender... 

Porque eu vi muitos alunos a conhecerem o alfabeto todo e não liam. Portanto 
alguma coisa está errada. Foi isso que me fez mudar de método. INS 

Aconteceu-me à uns anos, um miúdo de seis anos, vi vaco, e perguntou-me assim: " Ó 
professora como é que do Adão e Eva nasceu tanta gente? ".Eu fiquei atrapalhada e 
disse: " Boa pergunta. Pois é realmente tens razão... mas também não sei muito bem. DIV 
Acho que é melhor falares com os teus pais sobre isso ". 
Precisamente porque não quis entrar em... 

Quando se trata de valores religiosos eu tenho o máximo cuidado. Se eles insistem, 
eu digo que há outras perspectivas e que eu tenho outras ideias mas que preferia não 
lhes falar muito delas. " Primeiro, vão falar com os vossos pais. Depois pode ser que DIV 
a gente fale nisso". Depois de falar com os pais. Depois de lhes pôr o problema que 
os filhos me colocaram e de os ouvir. Então já estou mais à vontade para 
eventualmente falar. Mas tenho muito cuidado com as questões religiosas. 

Normalmente eu tenho o cuidado de os inserir e de aproveitar os conhecimentos que 
eles trazem. Normalmente tenho. De resto, não me recordo assim... 
Há uma situação com que eu tenho vivido algumas vezes que são os miúdos filhos de 
pais separados e que estão... isso sim, obriga a ter mais cuidado a falar destes 
assuntos, a todos, com muita sensibilidade, e... penso que compreendo um pouco DIV 
melhor estes miúdos do que outros meus colegas, por ter vivido uma situação 
semelhante e, portanto, estou mais sensível, mais desperta para ela. 

Percepção da profissão 

Aquilo realmente é um manual interessante. O título é sugestivo porque eu preciso 
sempre disso. Sinto uma grande insegurança... em termos profissionais, sempre. Apesar SI 
de também seu um bocadinho convencida (riso). E penso que o livro tem instrumentos 
óptimos para a auto-avaliação. 

O professor mais experiente já domina. Isto para dizer: nem todas as aulas sã 
preparadas. Se são preparadas e correm de maneira diferente. Mas muitas não são $j+ 
preparadas , até porque eu gosto de valorizar a espontaneidade. Há dias em que 
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tenho a ideia do que vou dar onde está etc. Mas agarra-se a partir da intervenção de 
alguém e depois. 

Mas eu também tenho comigo e com os outros, o princípio que é o da lealdade. Eu gosto s i 
de ser professora. Gostava MUITO de ser uma boa profissional. 

Mas também não quero estar a enganar os outros. É que aqui há uns anos passavam jrp 
uns filmes modelo para nós trabalharmos. E eu sen ti-me totalmente defraudada. Isso 
é montado! 

Começa logo no Io ciclo e vai pro/ongar-se nos 2o e 3o ciclos a dimensão cognitiva. EP 
E, por isso é que me preocupa muito a forma de desenvolver o aspecto cognitivo. 

E tenho um problema normalmente é com os pais. Não tenho problema. Tenho é de EP 
explicar aos pais porque é que faço isto, para que eles compreendam. 

A volta que vai ter de se dar no sistema educativo. Agora, além das reformas que já 
se fizeram ( ao nível do Io ciclo ) além das reformas dos currículos, dos programas... E P 
Nos programas pode haver situações pontuais mas, penso que a grande reviravolta 
tem de ser dar ao nível da avaliação. 

Neste momento, os professores que são pessoas com uma formação específica na 
área da educação, muitas vezes abdicam da sua especialidade e das suas 
capacidades profissionais, das suas competências profissionais com medo das EP 
opiniões doas pais. Por exemplo continua-se a ensinar a tabuada porque os pais 
acham que a tabuada é importante. E ensina-se a tabuada à moda antiga porque os 
pais insistem que aquilo que é importante é a tabuada. 
Os ditados. Há professores que fazem ditados porque os pais quando comparam a 
escola de hoje fazem-no sempre com a do tempo deles. Não sendo especialistas em 
educação, entendo que há aqui uma grade falha. 

O que eu penso que houve um grande retrocesso a esse nível, e como os pais, através EP 
do movimento associativo, os pais adquiriram um grande poder. Os professores 
ficaram receosos e portanto é assim: é preciso agradar aos pais... 

[Que relação acha que se deve estabelecer entre estes contextos?] Uma relação 
pedagógica da escola para os pais, com reuniões em que os professores devem ir EP 
explicando e mostrando aos pais as diferenças da escola. Mostrar-lhes o que é a 
escola hoje. O que é importante hoje e porque é que é importante. 

Exige muita criatividade aos professores, é verdade. E eu ai tenho pena dos EP 
professores, porque exige-se ás vezes acima do que é possível de um ser humano. 

E acho que consigo motivar os alunos. Por exemplo, gosto muito de poesia para 
miúdos. E ainda há dias lancei um desafio aos garotos que foi juntar geometria com §1 
poesia. De um dia para o outro. E, no dia seguinte, uma turma de 23 alunos, só seis 
não trouxeram mas depois fizeram. E os outros todos trouxeram um poema sobre 
linhas abertas, fechadas, linhas naõ-sei-quantas. Coisas giríssimas. O meu trabalho 
nestes primeiros meses, dirige-se essencialmente à motivação. 

101 



Precisamos de material concreto. Pode ser o tal mas... A espontaneidade agarrámos 
a espontaneidade. Não é fácil. Exige ao professor muito amparo,. Agora o que não se EP 
pode é deixar que os professores abdiquem de ser professores para fazerem o que os 
pais querem. 

O trabalho escolar em grande carga e fora destes dois objectivos, são a falência da 
escola. Então miúdos que têm de os fazer sozinhos têm de aprender sozinhos. EP 
De modo que, as metodologias têm de ser activas, dinâmicas e com alegria. É 
importante que os professores sejam pessoas alegres... o que também é difícil - todos 
serem alegres. 

Eu faço reuniões de 1res em três meses com os pais, procuro explicar-lhes, porque è 
que trabalho assim, gosto de os ouvir. Normalmente acabamos por criar boas EP 
relações. De vez em quando há atritos. Isso há sempre. Mas também não é assim... 

Por isso mesmo, essa foi uma das razões porque eu fui continuar a estudar 
precisamente porque eu achava que eu era professora, acreditava e queria fazer um 
determinado tipo de trabalho e às vezes, claro, os pais vinham e achavam, pronto que SI 
não era por ali que devia ir, que deviam ir por onde eles sabiam! E eu achava que eu 
como professora tinha de saber mais do que os pais, até para saber explicar porque é 
que fazia daquela maneira. 

(...) Por exemplo, eu quando optei pelo método global, foi complicado e tinha de 
explicar aos pais porque é que preferia o método global e ir-lhes mostrando em que é 
que o método global era melhor do que o outro. (...) Uma das grandes dificuldades EP 
foi explicar aos pais... Depois havia os detractores, dentro da classe, que diziam mal 
do meu trabalho, nesse campo. 

Porque normalmente nas las reuniões não vêm muitos pais. Vêm poucos. Depois no 
2o período já vem bastantes mais pais. A sala já começa a encher. (...) Se é um 
trabalho continuado - como eu só fiz uma vez até agora - ao longo dos 4 anos, então 
é óptimo porque depois vêm os pais e as mães. Reuniões que começam às vezes às 9 
da manhã - porque normalmente faço ao Sábado - que acabam à hora que os pais EP 
quiserem (às 10.00, às 11.00 ou às 12.00). Estamos ali entusiasmadíssimos. (...) 
Se as pessoas sentirem confiança no meu trabalho, começam a ouvir. Começam por 
ouvir e depois por conversar. Porque conversámos de coisas que não estão 
directamente ligadas a programas escolares mas o que está por detrás das 
aprendizagens escolares... 

Partilhamos. Eu ,aí, ponho-me ao nível deles. Eu digo " também sou mãe como 
vocês. Os medos que eu tenho para os meus filhos, vocês provavelmente também os 
têm. Eu só sinto é que , como profissional destas coisas, se calhar é melhor, antes que 
elas aconteçam, e se em conjunto pensássemos nelas? E é engraçado porque se 
consegue um trabalho giro. Porque eles começam, há uma troca de experiências SI 
entre os próprios pais, e depois consegue-se isto: é, os pais conhecem-se uns aos 
outros, começam os pais dos alunos a serem mais solidários e a solidariedade ente os 
próprios alunos também aumenta. 
Este é um trabalho que eu faço há já para aí uns 20 anos e jamais abdicarei dele, 
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pois tem dado resultados fantásticos. 

PERCEPÇÃO DA DIVERSIDADE CULTURAL 
Aspectos da diversidade referidos 
Pela simples razão que todos os alunos que estão dentro da sala, têm diferenças COD 
culturais porque têm uma diferença linguística. E o cognitivo tem a ver com esta 
capacidade linguística. 0 desenvolvimento linguistico de cada aluno. 

SO 
/A diversidade na escola] mais social, 

mas sobretudo, (aquela que eu acho que tem mais importância) a linguística. COD 

Vamos supor que o tal melhor aluno é o filho de um advogado e de uma médica. Tem SO 
um desenvolvimento linguistico, que já lhe permitiu uma etapa cognitiva muito 
superior. 

Aparecem [as questões religiosas]... Já há alguns em algumas escolas. Na minha 
turma, que eu saiba, não. REL 

Há uma situação com que eu tenho vivido algumas vezes que são os miúdos filhos de 
pais separados e que estão... isso sim, obriga a ter mais cuidado a falar destes g y 
assuntos, a todos, com muita sensibilidade, e... 

sim, por exemplo, as questões da religião. Aconteceu-me á uns anos, um miúdo de seis 
anos, vivaço, e perguntou-me assim: " O professora como é que do Adão e Eva nasceu REL 
tanta gente? 

Quando se trata de valores religiosos eu tenho o máximo cuidado. REL 

Situações de diversidade cultural na escola 

[A diversidade na escola] mais social, mas sobretudo, (aquela que eu acho que tem mais N 
importância) a linguística. 

A grande diferença nos miúdos nas turmas, hoje, (...) E é aquilo que não é visível para 
muitos professores. Essa diversidade ao nível do desenvolvimento linguístico dos N 
alunos. Eles têm a mesma idade e à partida parece que deveriam ter a mesma 
linguagem... Não têm! Eles têm um desenvolvimento linguístico com diferenças 
grandes. Há ali etapas... muito grandes. E depois o insucesso ou o sucesso... 

Normalmente eu tenho o cuidado de os inserir e de aproveitar os conhecimentos que 
eles trazem. Normalmente tenho. De resto, não me recordo assim... 
Há uma situação com que eu tenho vivido algumas vezes que são os miúdos filhos de 
pais separados e que estão... isso sim, obriga a ter mais cuidado a falar destes 
assuntos, a todos, com muita sensibilidade, e... penso que compreendo um pouco 
melhor estes miúdos do que outros meus colegas, por ter vivido uma situação P 
semelhante e, portanto, estou mais sensível, mais desperta para ela. Mas essa, é umas 
das questões que facilmente me faz... reconsiderar, mudar, parar, pensar, etc.. Quer 
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dizer, em termos de reflexão e de alilude. 

PERCEPÇÃO DA FORMAÇÃO 

Razões da adesão ao projecto 

Temática 
A grande diferença nos miúdos nas turmas, hoje,(...) E é aquilo que não é visível para 
muitos professores. Essa diversidade ao nível do desenvolvimento linguístico dos alunos. PERT+ 

Penso que, de um modo geral, nem sequer há consciência disto! [das diferenças ao 
nível linguístico] Poderá vir a haver, à medida que os professores vão tendo mais 
formação. Na educação especial, os professores podem ser alertados para isto. E 
penso que são pessoas que já começam a estar sensíveis a isto, mas na formação 
comum não. 

PERT+ 

Metodologia 
Gostava MUITO de ser uma boa profissional. Mas gostava de o ser não me 
enganando. Eu só o posso ser se admitir as minhas falhas.O que quer que eu faça... 
Por isso é que digo: aparecer de imprevisto não há problema nenhum. As falhas que PART+ 
surjam, estou aberta a... 

Mas também não quero estar a enganar os outros. È que aqui há uns anos passavam 
uns filmes modelo para nós trabalharmos. E eu senti-me totalmente defraudada. Isso 
é montado! Se vocês me vêm apresentar uma situação que é montada, vocês sabem 
que o resultado é aquele, porque o menino que está a 1er um mau comportamento é DIFM 
um actor e que quando lhe disserem para Ter um bom comportamento ele tem. Isto, 
em termos educativos, eu fico sem saber nada. (...)Mas eu senti-me defraudada. 
E não fui só eu. Até fui falar com a pessoa responsável, que estcn>a a tentar passar-
nos a "receita", e disse: "Desculpe, mas deste trabalho com quadro preto e giz 
branco, eu duvido muito. É possível que possa fazer-se, mas eu continuo a ter as 
minhas dúvidas ". 

A criatividade não é uma característica que naturalmente as pessoas possam ter. 
Desenvolve-se e sobretudo desenvolve-se mais em trabalhos de grupo, se formos mais PART+ 
colectivos uns com os outros. Se nos abrirmos, se aceitarmos a ideia daquele colega, 
se assistirmos até a uma aula de um colega, se até pedirmos ajuda. 

Eu gosto muito mais da escrita (riso). REG+ 

Eu é que não domino a questão dos vídeos. DIFM 

Com cassete áudio é mais fácil até porque fica a rodar enquanto a aula está a REG+ 
decorrer. 

Com cassete é mais fácil. E a escrita é aquela que eu mais gosto e até já faço. REG+ 
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ESCOLA DO Io CICLO DO EB. DO NORTE + JARDIM DE INFÂNCIA DO NORTE 

NOVEMBRO/ 1998 
(Devido a problemas com a gravação, apenas parte cios diálogos foram recuperados e transcritos. As restantes partes 
foram reconstituídas através das anotações da investigadora no momento e no fim do encontro) 

PREOCUPAÇÕES FACE À ACÇÀO EDUCATIVA 

Problemas 
Porque depois, para o ano, quando eles forem para a escola "X" [do segundo ciclo] INS 
eles têm de saber... os conteúdos mesmo.(C) 

E nós temos de dar contas dos programas, do que os meninos sabem e não sabem... INS 
(Q 

É o caso de uma criança de outra religião. É Jeová. Ela defende-se sempre. Tem 
aquelas ideias tão... O pai, aliás, até já me deu o livro lá da religião para eu saber o 
que ele pode ou não pode fazer... Mas eu esta\'a a dar História e como gosto, DIV 
desenvolvi mais o tema "A fixação dos cristãos na Península". Ele disse-me: "O 
professora, eu não posso dizer esta palavra, [cristão]. E contra a minha religião. " 
Eu lá lhe disse que aquela palavra que não fazia mal, que não era a religião que 
está\>amos a tratar, que aquilo era História... Estava a mentir-lhe, de certa maneira. 
Depois senti-me mal com esta minha atitude... (C) 

Ele está sempre a defender-se. Tem uma atenção a tudo... Nem ao magusto queria 
vir. Mas eu disse-lhe que aquilo não era uma festa. Que apenas íamos, em conjunto, DIV 
comer castanhas. E ele gosta de castanhas e lá se convenceu... (C) 

Mas eu tenho de lhe ensinar a História. São factos que realmente aconteceram e ele DIV/ 
necessita de os aprender. (C) IN S 

Eu analisei e reflecti... Porque, de facto... os outros colegas até já dizem, quando se DIV 
combina alguma coisa "O B. não vem. O B. não pode. " Já o referem logo...(C) 

E o caso daquela aluna da Alexandra que foi picada com uma seringa pelo P... (G) PSI 

Isso aí deve haver muita imaginação pelo meio. A miúda fez análises e a mãe nem cá PSI 
apareceu mais. Eu é que me interessei pelo caso. Fiquei preocupada...(A) 

Percepção da profissão 

Olhe, eu já tive fases da minha vida profissional em que tive de "trabalhar para o 
curriculum". Tive num projecto que penso que teve uma primeira fase muito séria e 
depois acabou com uma grande encenação. Eu, neste momento não estou disposta a 
despoletar uma situação que não corresponda à realidade, ao meu dia-a-dia(C) 
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Eu também concordo que estamos a impor... Por exemplo, às vezes mandamos 
postais para a mãe ou para o pai, sem pensarmos caso a caso. Alguns não têm ou EP 
estão separados ou outra situação. Eu senti muito isso este ano. A minha mãe morreu 
há uns meses e eu não consegui fazer nada com eles para o dia da mãe... 

[os vários padrões culturais, os vários estilos de vida - "afectam " a vida na vossa 
escola?] Não afecta muito... Há casos de alguns problemas que até são provocados EV 
por elementos estranhos. Daqui do bairro... Há muitos problemas no grupo da 
manhã. Há muitos pais que estão ausentes quase todo o dia e as crianças são muito 
carentes. (S) 

PERCEPÇÃO DA DIVERSIDADE CULTURAL 

Aspectos da diversidade referidos 
O que mais se nota aqui são diferenças sócio-económicas... (C) SO 

Também temos diferenças socio-económicas... (C) SO 

. É o caso de uma criança de outra religião. É Jeová. (C) REL 

Eu penso que deveríamos privilegiar a linguagem. Por exemplo os textos, redacções, COD 
a linguagem que usam uns com os outros... Não sei...(G) 

Eu, por acaso, quando saímos da outra reunião fiquei com a impressão que o que ETN 
devíamos registar, eram as situações relativas a etnias... Nós aqui até já tivemos...(A) 

Agora o que temos é mais... religiões diversas e diferenças socio-económicas e REL/ 
culturais. (A) SO 

Olhe, a diferença que mais se evidencia aqui são as diferenças culturais sobretudo 
em relação aos da manhã. Nós estamos aqui provisoriamente, até a nossa escola SO 
estar pronta e os desta escola têm aulas da parte da manhã. E de facto eles... Têm 
muitos problemas. Ambientes familiares muito degradados - são aqui do bairro... (S) 

Tivemos -já não temos - por exemplo o caso dos gémeos que viviam 32 pessoas num SO/ 
apartamento. Aquilo era... até na banheira dormiam. Os miúdos nunca saíam do EV 
quarto. Apesar de tudo aquela mãe tentava preservá-los da resto do ambiente... (S) 

Situações de diversidade cultural na escola 

Esta semana aconteceu-me um coisa que eu acho interessante. É o caso de uma 
criança de outra religião. É Jeová. Ela defende-se sempre. Tem aquelas ideias tão... 
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O pai, aliás, até já me deu o livro lá da religião para eu saber o que ele pode ou mo 
pode fazer... 
Mas eu esfa\>a a dar História e, como gosto, desenvolvi mais o tema "Afixação dos 
cristãos na Península". Ele disse-me: "O professora, eu não posso dizer esta 
palavra, [cristão]. É contra a minha religião. "(C) 

Ele está sempre a defender-se. Tem uma atenção a tudo... Nem ao magusto queria 
vir. Mas eu disse-lhe que aquilo não era uma festa. Que apenas íamos, em conjunto, 
comer castanhas. E ele gosta de castanhas e lá se convenceu...(C) 

Eu analisei e reflecti... Porque, de facto... os outros colegas até já dizem, quando se 
combina alguma coisa "O B. não vem. O B. não pode. " Já o referem logo...(C) 

N 

N 

N 

(...) as diferenças culturais sobretudo em relação aos da manhã. E de facto eles... ^ 
Têm muitos problemas. Ambientes familiares muito degradados - são aqui do 
bairro... (S) 

Tivemos -já não temos - por exemplo o caso dos gémeos que viviam 32 pessoas num 
apartamento. Aqui lo era... até na banheira dormiam. Os miúdos nunca saíam do N 
quarto. Apesar de tudo aquela mãe tentava preser\>á-los da resto do ambiente... (S) 

PERCEPÇÃO DA FORMAÇÃO 

Razões da adesão ao projecto 

Temática 
Pois, eu no recreio até posso... [Observar] (C) PERT+ 

Eu ainda não entendi muito bem.... o que vamos fazer. Porque me sinto em Dl FT 
branco. (C) 

Mas se calhar para a Luísa é mais fácil porque já está mais por dentro destas coisas DIFT 
[por ter a licenciatura em ciências da educação]. (C) 

Tive num projecto que penso que teve uma primeira fase muito séria e depois acabou PERT-
com uma grande encenação. Eu, neste momento não estou disposta a despoletar uma 
situação que não corresponda à realidade, ao meu dia-a-dia. (C) 

Mas o que é engraçado é que os meninos que vêm de famílias que têm tudo - têm 
princípios, aprendem a ter maneiras à mesa, a esperar pela sua vez, etc., à vezes, p£RT+ 
aqui na escola, com os outros, adoptam os mesmos comportamentos e, às vezes até 
são os piores. Por exemplo, quando há um aniversário, parece que nunca comeram 
bolo. Querem tudo para eles... E às vezes até nem gostam muito... Era interessante 
estudar isso... Muitas vezes seguem os líderes... (C) 
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Esta semana aconteceu-me um coisa que eu acho interessante. É o caso de uma 
criança de outra religião. É Jeová. Ela defende-se sempre. Tem aquelas ideias tão... 

E porque não? Tu podes preparar alguma coisa com os alunos e depois ver como eles 
reagiram... (G) 

E também se podem registar as relações criança-auxiliares... ? (G) 

E relações cr iança-professor... [também se podem registar?] (A) 

Podemos analisar casos concretos de algumas crianças... Agora, por esta conversa, 
parece-me que podemos registar estas... (A) 

Olhe, a diferença que mais se evidencia aqui são as diferenças culturais sobretudo 
em relação aos da manhã. Nós estamos aqui provisoriamente, até a nossa escola 
estar pronta e os desta escola têm aulas da parte da manhã. E de facto e/es... Têm 
muitos problemas. Ambientes familiares muito degradados - são aqui do bairro... (S) 

PERT+ 

PERT+ 

DIFT 

DIFT 

PERT+ 

PERT+ 

Metodologia 

Nunca gostei de partir do "zero" para o que quer que seja. Depois, estou muito 
ocupada com o meu grupo. Com o que eles têm de aprender... (C) 

E complicado. Não consigo estar disponível para me colocar numa situação de 
observador e obsen>ar e registar - na hora - as relações entre os alunos. Tenho de 
estar a trabalhar com eles... (C) 

Eu não gosto muito de fazer publicidade destas coisas, mas eu tomo notas sobre as 
minhas aulas. Tenho um caderninho, que é só para mim, onde anoto tudo o que me 
interessa. (C) 

Mas é uma coisa que eu acho que não tem interesse para os outros...(C) 

DTFM 

DIFM 

REG+ 

PART-

Eu penso que se pode registar tudo. Dentro da sala e também fora. 
Ontem, por exemplo, fomos visitar o centro infantil e juvenil de Campanhã. Fomos 
recebidos com música clássica, num ambiente (XXXX). Fizemos a nossa 
apresentação aos outros meninos e eles fizeram a sua. Tudo num ambiente muito 
acolhedor. Foi tudo filmado. As crianças reagiram muito bem...(L) 

REG+ 
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COLÉGIO DO SOL Io CICLO 

DEZ/ 1998 

PREOCUPAÇÕES FACE À ACCÀO EDUCATIVA 

Problemas 

Há coisas que eles [alunos de meios favorecidos] não sabem. Há realidades que eles 
que eles não sabem. Há coisas mínimas para nós, do conhecimento do mundo, e para 
eles... (...) Estão muito protegidos. Há coisas que uma pessoa fala e que para eles ... 
Eles sabem porque já ouviram falar. Mas é como se fosse num filme. 
(...JPara eles há coisas que é como se se passasse só num filme. Não é da realidade 
deles. É... (M) 

Pois, eu ultimamente tenho pensado muito nessa questão: os meus alunos são 
finalistas e eu tenho pensado muitas vezes que não sei como é que eles se irão 
adaptar quando saírem dali. Eles estão muito protegidos em casa. Estão muito 
protegidos em casa. Estão muito protegidos ali.(M) 

eu ás vezes porque me preocupo, questiono-me: o que è que irá ser daquelas 
crianças? Porque eu acho que nem os próprios pais estão preparados ... são muitos 
anos ... desde os 3 anos ali, a maior parte deles estão muito protegidos. Há 
realidades que para eles não são realidades. São coisas ...(M) 

Sabe que eu uma vez questionei uma colega da infantil que tem uma menina mestiça 
(do internato). E eu acho que foi a ela que eu pus a questão:, "mas porque é que eu 
nunca vi aqui nenhum ... " -porque ela está lá há mais anos, é natural que soubesse 
responder a essa questão ... - "porque é que não existe nenhuma criança de outra 
raça. " E ela disse: "Não existe porque não procuram o colégio ...O colégio já teve e 
aceita, assim como aceitou o tal ciganinho que teve lá. Aceita só que há muita gente 
que não procura ..." (M) 

Há lá mais?... Mas não se nota tanto como o meu aluno. No meu aluno nota-se 
mesmo... Porque ele é... eu nem sei mas... ele até me dá ideia que mora numa barraca 
ou uma coisa assim no género... (A) 

Tem dificuldades de aprendizagem enormes... (A) 

Mas, o ano passado, o tema da área escola era a "Solidariedade " e no Natal fizemos 
uma recolha. E eu expliquei. Até perguntei: "Vocês já viram na televisão que ás vezes DIV 
mostram meninos de África, negros, com a barriga muito grande, muito magrinhos" 
(...)... ". E a maior parte deles nunca viu. (A) 

Ele está interessado, mas também está desinteressado ... Eu, aí há um ... Porque eu 
tenho que dedicar mais tempo aos outros 23, do que a ele. Ele como está muito para trás 

ele foi para o 2o ano sem saber 1er ditongos sequer. Não conseguia. Conhecia as 
letras ... mas não conseguia 1er. Só este ano é que conseguiu. Já vai lendo. Já lê. Só não INS 
lê os casos de leitura. Isso eu agora estou a trabalhar. 
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Mas ele também é desmotivado. Porque as coisas que eu falo, ele podia ouvir e registar. 
Já todos os alunos sabem que 1 ano tem doze meses e pronto. E ele não sabe. Eu PSI 
perguntei-lhe quanto meses tem um ano e ele ficou a olhar para mim: "tem horas". 
Portanto, ele vê que eu já falei disto, tantas vezes, tantas vezes, e ele não assimilou 
nada. Acho que quando eu estou a falar ... Eu acho que tem mesmo a ver com as 
dificuldades deles. Ele tem mesmo dificuldades de aprendizagem e depois também um 
desinteresse ... As vezes está assim distraído ... Às vezes está assim com os dedos ... 
Fica distraído mesmo ...(A) 

Ele dizia "número, número" ...e eu sempre a perguntar sem dizer "o que são 
números " senão ele dizia logo. E ele nada. Ele já estava desesperado era assim: 
"mas óprofessora eu não sei, eu não consigo ... ". Consegues ... e incentivava-o até PSI 
que ele mas isto durou imenso tempo. Ele repetia "número, número, número" e 
não sabia o que era. Até que começou "número, número, numberos, numberos" são 
"numberos ", Como ele diz mal, a palavra "número " não lhe dizia nada.(A) 

que a prima dessa miúda que veio de V. de Cambra, que tinha os amigos dela 
(porque está no Colégio desde os três anos) que está sempre a criticar a prima. Sempre 
a diminuí-la. Primeiro porque ela diz que ela fala "axim ", que vem da aldeia e pronto. DIV 
Há ali uma discriminação. A miúda sente-se excluída e anda sempre muito triste. Anda 
sempre atrás de mim: " ó professora, a minha prima não é minha amiga" ... Essas 
coisas ... Mas acho que está a haver assim ... Estão a catalogar a miúda "que vem da 
província", que não sabe falar, que não sabe nada e que tem roupas diferentes, 
pronto. (A) 

Mas é engraçado que aquele meu aluno, agora pensando bem, não quer sair. Apesar 
dele saber, porque os colegas ... agora já nem tanto, porque ele já vai lendo, mas 
quando ele não conseguia 1er nem "pai", nem nada, os outros colegas estavam DIV 
sempre a criticá-lo. Mas mesmo assim. Ele até se ria. Olhava para trás e ria-se. 
Como quem diz: "não quero saber". E eu às vezes assusto-o e digo: "Ó Pedro se tu 
não te esforças tens de sair daqui. Não podes continuar comigo. Porque nós vamos 
para o 3oano. Isto não sei se será positivo, mas eu às vezes tenho de o pôr assim um 
bocadinho e ele não quer. Fica triste, porque ele não quer sair dali. É engraçado, 
porque não está integrado - em termos curriculares está muito atrás - mas não quer 
sair dali ...(A) 

Percepção da profissão 

cada professor resolve na sua sala. Se não consegue, aí fala com a direcção e a 
direcção apoia no que for preciso. Mas é cada professor que alerta, ou que tenta 
resolver, ou que até pode pedir opinião aos colegas, mas de resto é ... são casos tão EP 
pontuais ... Pronto, é claro que há estas pequenas diferenças ... Mas isto é do dia a 
dia de cada professor lida com elas. (M) 

Mas, de uma maneira geral, todos os colégios de freiras que só funcionam com... são 
IPSS's, não sei explicar bem, estão ligados á Segurança Social ... E também têm EP 
freiras à frente do colégio mas é de um nível mais baixo. Mas este é dirigido por 
freiras mas é de um nível mais elevado, não é procurado por outro tipo de .... Eh!eh! 
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Mas, o ano passado, o tema da área escola era a "Solidariedade " e no Natal fizemos 
uma recolha. E eu expliquei. Até perguntei: "Vocês já viram na televisão que ás vezes EP 
mostram meninos de África, negros, com a barriga muito grande, muito magrinhos " 
... e eles muito admirados ... virou-se logo a Joana: "não! Eu nunca vi isso ... ". E a 
maior parte deles nunca viu. Portanto dá a ideia que os pais, aparece aquilo, mudam 
de canal. Não querem expor os filhos a determinadas realidades. E nesse aspecto são 
muito protegidos. Mas depois, é a tal coisa, não dão muito valor ao que aprendem. 
Porque eles também aprendem em casa, convivem muito em casa. Têm livros, têm 
muitos estímulos Então é mais um. Enquanto que o outro meu aluno não. Já acha ... 
pronto. Fica contente com mitras coisas a que os outros não ligam. Portanto acho 
que no oficial é mais compensador. 

PERCEPÇÃO DA DIVERSIDADE CULTURAL 
Aspectos da diversidade referidos 
...ouvi uma vez a catequista a teimar com um miúdo que os ciganos eram iguais a 
nós. (M) 

Penso que há outros meninos nessas condições... que não pagam o colégio. (M) 

...porque era um sobrinho duma das empregadas da limpeza de lá e a senhora é que 
pediu imenso à directora (...) (A) 

Na altura em que esse aluno disse "que nojo, uma preta! "(A) 

Estão a catalogar a miúda "que vem da província", que não sabe falar, que não sabe 
nada e que tem roupas diferentes, pronto. (A) 

... eu quando estagiei houve uma turma que tinha uma cigana. E ela adorava cantar 
aquelas músicas típicas deles. E dançar...(A) 

Situações de diversidade cultural na escola 

Dentro deste... e a propósito dos ciganos, eu lembro-me que Dentro deste... e a 
propósito dos ciganos, eu lembro-me que ouvi uma vez a catequista a teimar com um 
miúdo que os ciganos eram iguais a nós . E ele dizia que não eram... Pronto, há N 
situações que, se calhar abrangem mais estes... (M) 

Sabe que há uma situação que eu me estava a lembrar ... Nós temos internato lá. E Eu 
tenho crianças que sempre que se fala das meninas internas, tenho uma que fica N 
indignadíssima: " não são meninas internas. São meninas como nós". È muita gente 
que diz meninas internas e ela diz aquilo, porque a mãe lhe diz. A conversa que eu 
oiço nela é a conversa que oiço na mãe. È quem em casa quem trata as meninas 
internas por "meninas internas", eles acham normal e tratam por meninas internas. 
Quem em casa diz: "É o internato", ou então "são colegas tuas... " nota-se isso.(M) 
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Eu também [penso que a diversidade é pouca]. E pouca. 
(...)Mas ...a nossa escola não é exemplo ... (M) O 

Um aluno que eu tenho foi, pronto, as irmãs fizeram uma caridade (entre aspas) 
porque era um sobrinho duma das empregadas da limpeza de lá e a senhora é que 
pediu imenso à directora porque a cunhada, a mãe do aluno, não tem posses, não vai 
ter futuro, pronto... E a Irmã aceitou. E ele está num contexto... (A) 

Há lá mais?... Mas não se nota tanto como o meu aluno. No meu aluno nota-se 
mesmo... Porque ele é... eu nem sei mas... ele até me dá ideia que mora numa barraca 
ou uma coisa assim no género... Tem dificuldades de aprendizagem enormes... (A) 

O que eu noto é que os outros alunos não ... por exemplo não excluem, de maneira 
nenhuma o Pedro (o tal aluno). Têm um relacionamento normal com ele (A) 

Continua [a ser catequista deles]. E eles agora aceitaram-na. Na altura em que esse 
aluno disse "que nojo, uma preta! " houve um que se indignou, levantou-se e disse: 
"Qual é o problema? Michael Jordan também é preto e eu gostava de ser o Michael 
Jordan!". Pronto ... isto era uma situação eu gostei muito. Já não vai ser possível... 
mas eu gostei muito. (...) Porque eu achei ... Realmente acho que nem eu conseguia 
dar a volta tão bem ... (A) 

Eu acho que a diversidade é muito... eu acho que é pouca. Sinceramente acho. (A) 
(...) É muito homogéneo. (A) 

Aliás, eu noto, a mim dá-me muito mais prazer quando o meu aluno, o único que tem 
mais dificuldades dá um passo em frente, eu fico feliz da vida. E ele fica também com 
umas expressões ... Do que com os outros. Porque eles sabem tanto, têm tanto, que 
para eles tudo é ...(A) 

E depois não consegue 1er e a leitura não lhe diz nada porque... Além disso há uma 
vivência muito restrita que ele ... (A) 

Eu tenho uma aluna também que ela era de V. de Cambra, penso eu, e a mãe 
divorciou-se o ano passado, separou-se e veio para o Porto e trouxe afilha. (...)Já o 
ano passado me apercebi um pouco, mas este ano está a ser mais evidente ... que a 
prima dessa miúda que veio de V. de Cambra, que tinha os amigos dela (porque está 
no Colégio desde os três anos) que está sempre a criticar a prima. Sempre a diminuí-
la. Primeiro porque ela diz que ela fala "axim", que vem da aldeia e pronto. Há ali 
uma discriminação. A miúda seníe-se excluída e anda sempre muito triste. Anda 
sempre atrás de mim: " ó professora, a minha prima não é minha amiga" ... Essas 
coisas ... Mas acho que está a haver assim ... Estão a catalogar a miúda "que vem 
da província ", que não sabe falar, que não sabe nada e que tem roupas diferentes, 
pronto. E há ali também ... também deve dar para "apanhar" a questão das 
diferenças culturais. (A) 
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PERCEPÇÃO DA FORMACÀO 

Razões da adesão ao projecto 

Temática 
Por exemplo: se nós filmamos ama aula de catequese, há coisas tão engraçadas... (M) PERT+ 

Dentro deste... e a propósito dos ciganos, eu lembro-me que ouvi uma vez a catequista 
a teimar com um miúdo que os ciganos eram iguais a nós. E ele dizia que não eram... PERT+ 
Pronto, há situações que, se calhar abrangem mais estes... (M) 

Eu também [penso que a diversidade é pouca]. É pouca. (.. .)Mas ...a nossa escola não DIFT 
é exemplo ... (M) 

Na escola oficial, eu acho que se poderia fazer trabalhos melhores, do que nós vamos PERT-
fazer. Eu acho. (...) Mas acho que dava para fazer ...Um dia inteiro por exemplo para 
gravar uma aula, acho que dava para pegar em imensas coisas. (M) 

(...) Acho que há muito pouca diversidade. (M) DIFT 

Eu acho que a diversidade é tão pouca. O grupo é tão homogéneo que os poucos DIFT 
casos que há ...(M) 

Mas assim uma diversidade que se note, em que haja mesmo um ponto ... é tão raro PERT-
que ... o próprio professor é que resolve ou então quando precisa de auxílio é que 
recorre aos outros. (Mj 

[A diversidade que existeJMesmo nos grupos mais homogéneos (M) PERT+ 

"Qual é o problema? Michael Jordan também é preto e eu gostava de ser o Michael 
Jordan!". Pronto ... isto era uma situação eu gostei muito. Já não vai ser possível... 
mas eu gostei muito. (A) 

Eu acho que a diversidade é muito... eu acho que é pouca. Sinceramente acho. (A) 
(...) E muito homogéneo. (A) 

Mas ainda há colégios mais ... Não é o topo porque ainda há outros elitistas (entre 
aspas) muito mais selectivos, mas quanto à minha prática pedagógica no oficial, 
como estagiária, porque só comecei a trabalhar o ano passado e foi logo no 
particular, notava que no oficial havia muito mais escalões. (A) 

Mas não deixa de ser importante ...(A) 

Estão a catalogar a miúda "que vem da província ", que não sabe falar, que não sabe 
nada e que tem roupas diferentes, pronto. E há ali também ... também deve dar para 
"apanhar " a questão das diferenças culturais. 

PERT+ 

DIFT 

PERT-

INTT 

PERT+ 
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Metodologia 
Bom... eu acho que uma aula normal nossa... ou nós gravamos todos os dias (e eu não 
me importo de fazer isso) até surgir alguma situação ... porque há coisas que são um xrvn 
bocado imprevistas. (M) 

Sabe o que é que eu acho? Eu acho que se calhar, vai ... não por mim, mas pelo que 
ouvi na reunião eu acho que vai ter muitos registos escritos e muitos registos em DIFM 
vídeo. (M) 

Não quer dizer que eu não caia também nesse erro. Vou tentar não cair. Vou tentar 
fazer vídeo e áudio. Mas por todas as questões que se levantaram na outra reunião, eu REG+ 
acho que não há ... (M) 

Até porque eu tenho alguns que de certeza, se vão por logo ... falar mais do que é 
costume. O falar até nem é no mau sentido, se calhar se calhar até vai ser bom porque REG+ 
tenho alguns que não participam e que, se calhar, até vão participar mais. 

[Podem por exemplo pousar a máquina num canto, num armário...]Na secretária, REG-
porque assim apanha os alunos e não nos apanha a nós ... (riso) (A) /DIF 

Acaba por ser natural, estar ali a câmara. (A) REG+ 
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ANEXO 6 

Análise das entrevistas finais 
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FRANCISCA Jardim de Infância do Sul 

PREOCUPAÇÕES FACE À ACCÀO EDUCATIVA 

Problemas 

Percepção da profissão 

PERCEPÇÃO DA DIVERSIDADE CULTURAL 

Aspectos da diversidade referidos 

...eu este ano tenho uma ... muito evidente que é o caso do B. è diferente em vários RO 
aspectos, è uma criança que para já é africano. 

CP 
E negro africano. 
E é deficiente motor e deve ter mais qualquer coisa que eu.... Se fosse hoje era essa... NEE 
é muito evidente não é? Porque é uma criança que tem diferenças muito evidentes 

Situações de diversidade cultural na escola 

Portanto eu preparei-os e eles estavam ansiosos pela chegada do B.. Pronto, aquela 
curiosidade das crianças... e eles realmente deram-nos uma lição. Porque eles 
receberam o B. com uma naturalidade.... que eu achei uma coisa maravilhosa e ainda P 
hoje eles são amigos do B. não por ele ser diferente mas porque são amigos mesmo. Não 
é? Vão buscar-lhe o lanche. Quer dizer, não são amigos só para lhe empurrar a cadeira . 
Não é? São mesmo amigos dele e gostam muito de o ajudar, porque ele realmente 
precisa de ajuda. E são capazes de o levar à casa de banho, fazem tudo por ele. 

Portanto, foi uma experiência diferente - que eu nunca tinha tido assim uma experiêt 
TÃO diferente. (Riso) 

PERCEPÇÃO DA FORMAÇÃO 

Razões da adesão ao projecto 

uma necessidade de conhecimentos novos. Está tudo a mudar e eu também tenho de 
mudar. Eu tenho uma forma já muito antiga e embora tivesse procurado sempre manter- ACT 
me mais ou menos actualizada, pronto, penso que também fazia parte de ume 
actualização. Foi fundamentalmente isso. (...) 
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Porque já tinha a experiência do outro anterior, que gostei muito, e, portanto achei INTP 
que era interessante. 

E também por causa das colegas que também iam, não é? E como nós formamos 
uma equipa... penso que é importante estarem todos a par dos mesmos projectos. Se COL 
trabalham juntos, penso que é importante. 

Temática 

Porque já tinha a experiência do outro anterior, que gostei muito, e, portanto achei que 
era interessante 

INTT 

Metodologia 

Porque eu acho que estava tudo muito bem ... organizado... tudo muito... Quer dizer, 
eu não acho que o facto de eu não ter entrado a fundo, não penso que tenha sido 
qualquer falha do projecto. Eu acho que é meu. 

(...jRepare, por eu ter achado que não fui ao fundo da questão não significa que 
não tenha gostado. 

Eu gostei! 

Bem, eu devo dizer que eu... eu sinto que não entrei minto afundo no projecto. 
(...) Não sei [porquê]. Mas penso que o defeito foi meu. Ou porque ia muito 

cansada. Também já estou muito cansada, é preciso ver. Eu acho que há um 
bocadinho... tive uma certa dificuldade. 

(...) Pronto e eu senti isso. Senti que não fui mesmo ao fundo do projecto. 
(...) Eu penso que isso [a questão do tempo]... e o meu cansaço que também não me 

permitia... 

(...). Penso que é mais fácil o registo escrito. Mais fácil porque o registo em vídeo, 
nós não estamos habituados e é complicado, quando estamos sozinhos numa sala, eu 
não estou mesmo a ver, porque as crianças ficam diferentes com uma câmara à frente, 
ou eu própria fico diferente, se souber que estou a ser gravada. Quer em áudio quer 
em vídeo. Se eu souber que estou a ser gravada, eu fico diferente. 
Se estiver a contar uma história já não conto da mesma maneira. Da mesma maneira 
que se souber que está um adulto a ouvir a minha história, eu já não sou a mesma. E 
já trabalho há tantos anos... 

(...) Eu acho que não [era fácil]... não era... houve alturas que eu pensava... " agora 
já entendi muito bem " mas depois aquilo dava uma volta... "já não sei outra vez ". 
Houve assim alturas que fiquei bastante confusa. Não sei se com outras colegas terá 
acontecido o mesmo... 

(...) e talvez o facto de [as sessões] serem ...de mês a mês. Quer dizer, a verdade é 
que a gente vem trabalhar e as coisas passam e depois só na véspera ou na 
antevéspera de ir é que agente volta apensar naquilo, não é? 

AA + 

AA+ 

DIFM 

DIFM 

DIFM 

DIFM 

SP 
DIF 
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Eu gostei da maneiro como nós pudemos participar, individualmente... a nossa 
experiência ... acho que isso é bom as pessoas poderem partilhar as suas experiências PART + 
e poderem conhecer outras experiências. Penso que ... é das coisas que mais gosto. 
Partilhar... pronto, " ida e volta ", não é? 

(...)Eu acho que nós procurámos analisar, fazer as coisas em conjunto. 
Mesmo aquele trabalho final, que nós fizemos. Nós fizemos e todas vimos umas das 

outras e dissemos aliás isto aqui está bem, isto está mal, portanto, fizemos um PART+ 
trabalho em conjunto que, se calhar, não tinha acontecido. E se calhar também 
conhecemos os casos umas das outras 

R - Pronto! Os registos. Os registos ... é uma falta de hábito ... que eu acho que 
também já não vou adquirir. (Riso) 
Mas falho muito no registo escrito. Sou franca. 

No registo escrito acho que é positivo. Pode ser que as pessoas se habituem. (...) 
por exemplo: nós tivemos uma situação, até nem foi minha, da colega que fez um 

registo em vídeo e depois ela vem e diz " se calhar não devia ter dito aquilo " (Riso) 
quer dizer. Penso que nós vamos ser muito mais críticas de nós próprias ao ver uma 
situação em vídeo do que noutra situação. Nós vamos ver a nossa actuação, quer 
dizer, vamos ser críticas da nossa actuação e não da situação que queremos analisar. 

(...) Nós podemos tirar sempre , algo positivo das coisas. Independentemente da 
análise... eu acho que é formativo, acho que qualquer crítica desde que não seja 
negativa.... 

REG-

REG + 

REG+ 

PERCEPÇÃO DOS EFEITOS DA FORMAÇÃO 

Nível conceptual 

Eu, por exemplo, este ano...ele [o B.J veio mais tarde do que os outros... Se calhar 
já estava desperta devido à acção, penso que sim... pronto, eu própria sou diferente, 
se calhar encaro a diferença de uma maneira diferente. 

(...) Penso que sim! [que os aspectos abordados no projecto estão presentes na 
actual acção educativa]. Penso que principalmente na observação, sabe? Observar 
as crianças, pronto, a observação concreta ... como é que eu hei-de explicar ... 
Penso que estou mais desperta, que vejo as coisas os porquês das coisas. Há 
uma preocupação maior em saber porque é que as crianças fazem isto ou aquilo. 

Eu acho que sim, que sinto isso. 

(...) 
[Foi uma opção para valorizar as vivências dele] E foi muito bom. Para ele e 

para mim também. 
(...jPorque me mata um bocadinho de saudades da minha terra (riso). Eu nunca 

mais esqueço, não é? E só com as pessoas de lá, ou que lá estiveram é que... 

MC 

MC 

MC 
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Nível das práticas educativas 

Pronto , preparei as crianças para a chegada do B. Em todos os aspectos. Expliquei-
Ihes como era aquele menino, que era diferente e porque era diferente. 
(...JPara eles não ficarem chocados e não chocarem o menino, por causa do aspecto 
visual dele. MPE 
Ele anda em cadeira de rodas, não é. E penso que isso choca um bocadinho qualquer 
criança. Embora eles adorem a cadeira de rodas e todas queiram experimentar a 
cadeira de rodas (se calhar até eu gostava de experimentar) mas isso... Portanto eu 
preparei-os e eles estavam ansiosos pela chegada do B. Pronto, aquela curiosidade 
das crianças... 

Há um aspecto... O B. era para ir para a sala da G 
(...) [Se seguissem a organização habitual, por idades] Só que eu pedi para vir 

para a minha sala. Como ele nasceu em Angola e eu também, tínhamos uma certa Mrlt, 
afinidade. íamos falar de coisas que a G Não faz ideia de como são. E eu penso que 
até para os pais... 

(..)Falo Muito [com ele sobre essas coisas]! Até às vezes, digo: "Vais trazer uma receita 
disto ou daquilo". E ele traz. "E o que é que comeste? Gostas disto? Gostas daquilo? " 

Cantigas africanas... Ele ri-se e fala. Participa. Porque ele conhece as coisas. MPE 
Porque ele sabe efala muito bem. 

(...) [essa opção foi bem aceite pelas colegas] Muito bem. Muito bem. Elas MPE 
entenderam muito bem e acharam muito positivo. 
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OLGA Jardim de Infância do Sul 

PREOCUPAÇÕES FACE À ACÇÀQ EDUCATIVA 

Problemas 
Eu registaria as atitudes de uma criança que eu tenho ai que é diferente de todos os 

miúdos que eu vi até hoje e era uma coisa que me estava a preocupar um bocado e 
que me esta\>a até a questionar muito, muito, muito porque era um miúdo de facto... e 
era um miúdo diferente de todos os outros. Portanto eu gostava de analisar aquilo 
com mais pormenor (...) PSI 

As atitudes e a criança! As duas coisas. Porque foi tudo uma surpresa muito 
grande para mim. 

(...) É um miúdo que, por exemplo, reage, normalmente é um bocado violento, um 
bocado agressivo, mas reage á violência de uma forma diferente dos outros. Além de 
ser violento tem um vocabulário muito específico, em determinadas situações. E 
então, ele de facto foi uma surpresa gr ande...e era um caso que eu gostava mesmo de 
analisar e que ficou assim... 

(...) ainda na Sexta passou o dia comigo, porque realmente... é impossível estar na 
sala. E depois, ele aqui connosco a conversar, é de facto... na individualidade é um 
miúdo absolutamente..., pronto, quando questionado, tem todas as atitudes de 
qualquer outra criança. Mas quando confrontado com o grande grupo... é de facto, 
uma coisa que eu nunca vi. 

[os outros discriminam-no] Muito. Discriminam-no muito. E porque ele além de 
ser extremamente agressivo tem um vocabulário que os miúdos, primeiro acham piada DIV 
mas depois... começam a deixar de achar piada. Porque é por sistema e é 
constantemente e portanto... era um caso que eu gostava de analisar... de reflectir 
mais sobre ele. Mas entretanto fiquei sem meninos... 

Percepção da profissão 

PERCEPÇÃO DA DIVERSIDADE CULTURAL 
Aspectos da diversidade referidos 

Porque penso que se calhar é um miúdo realmente diferente. Não no aspecto socio
económico, mas no aspecto de... talvez dos valores, das...quer dizer é um miúdo que 
deve 1er uma educação em casa, diferente de todos os outros. E não é 
economicamente um miúdo diferente. 

(...)E então, acho que é um caso diferente... 

Situações de diversidade cultural na escola 
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PERCEPÇÃO DA FORMAÇÃO 

Razões da adesão ao projecto 

Olha. sinceramente, qualquer projecto que seja proposto por ti é porque de facto nos te PRO 
admirámos - e porque achamos que para a nossa vida tem muito interesse e muita utilidade. 

Temática 

De facto quero dizer, quando uma pessoa se confronta com as situações... 
cuidado... pensa que... quando se está alipensa-se que é tudo tão bonito e tão fácil, e 
não é nada. Na prática nós estamos constantemente a fazer asneiras e grossas. Eu INTP 
penso que nessa medida de facto, esse projecto achei muito, muito interessante. 

Metodologia 

A reflexão embora seja uma coisa que parece que não dá assim grandes efeitos, 
mas que dá... mas que mexe com as pessoas... quer dizer, é isso... 
(...)Hoje penso que, de facto, foi essencialmente essa parte. Quer dizer, nós 
estávamos habituadas pronto, a pensar e... mas, se calhar não a reflectir com REG+ 
tanta... com tanta prática, vá lá, não é prática que eu quero dizer, com tanta 
persistência... 
Foi um reflectir constante. Tanto que, os outros projectos têm teoria, têm prática, às 
vezes. Este era muito mais nosso. Éramos muito mais nós que estávamos em foco. 
Portanto era muito mais a nossa atitude nossa, que... 
Portanto foi essencialmente isso que eu acho que foi mesmo muito marcante, neste 
projecto. Senti muito isso. 

Ora bem, quer dizer, as sessões se calhar eram um bocadinho espaçadas. Não é? 
Da\>a jeito porque nós, cada uma tem a sua vida e não sei quê, mas a verdade é que, 
quer dizer, se fosse mais restrito, se não houvesse um espaço tão grande penso que SP-
ainda teria mais efeito. Mas de qualquer modo eu penso que, pelo menos da minha 
parle, mais efeito do que leve não sei se seria muito... muito possível. Porque eu já 
acho que teve muito efeito. Nessa parte. 
Mas, se calhar, menos espaçadas as sessões, acho que conseguia-se tornar as 
coisas mais sequenciais. 

PERCEPÇÃO DOS EFEITOS DA FORMAÇÃO 

Nível conceptual 

Sim, sem dúvida [que os aspectos abordados no projecto estão actualmente presentes 
no trabalho que desenvolve]. Especialmente nessa parte do questionar mais. Estar MC 
sempre mais presente. Reflectir e questionar, estar sempre mais presente na cabeça 
das pessoas. Pelo menos, na minha está muito. 
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Práticas educativas 
(.. .)Sim, sim. [Estas questões são discutidas quando se fazem reuniões MC 



HELENA JARDIM DE INFÂNCIA DO SUL 

PREOCUPAÇÕES FACE À ACCÀO EDUCATIVA 

Problemas 

Percepção da profissão 
Ora bem, sabes que não estou directamente com as crianças... SI 

PERCEPÇÃO DA DIVERSIDADE CULTURAL 
Aspectos da diversidade referidos 
nós temos aí uma criança. Pronto. Diferente. Que é paraplégica, é negra... CP 

NEE 

Situações de diversidade cultural na escola 

(...) nós temos aí uma criança. Pronto. Diferente. Que é paraplégica, é negra, e 
uma das coisas que eu registo pela positiva e com agrado , é que eu não estava 
habituada nem julguei que era assim... Foi a primeira situação que me deparou. E a P 
naturalidade com que as outras crianças a entendem e a protegem, ao mesmo tempo. 
Então há uma que é qualquer coisa de extraordinário. Têm uma preocupação com o 
menino que... " onde é que ele está ? " ( se ele sai ) . Se ele precisa de vir à casa de 
banho é a primeira a pegar na cadeira de rodas e a ajudar. 

(...)Quer dizer, o B. veio um bocadinho depois de os outros começarem , lá está a 
F. preparou o grupo: que ia vir um menino, disse as características do menino e... 
primeiro era a ansiedade das crianças a quererem saber " quando é que o menino 
vem? ". E quando ele veio, não houve assim nada que... chocasse. Nada, nada. E isto 
para mim... è que eu julguei que iam chama-lo " isto " ou " aquilo ", percebes? Mas 
não! E outra situação... pronto! Mas isso já era... o quererem experimentar, sentarem-
se na cadeira dele, para experimentar o que é que o menino sente. Não é?... isto é o 
que eu deduzo. Muitas vezes quando ele sai da cadeira para a mesa de trabalho, para 
comer, a gente vê muitas vezes os outros miúdos a sentarem-se lá. Quer dizer... 

Não chocou ninguém. Aquilo é normal... E isso para mim foi das situações... achei 
fantástico. 

PERCEPÇÃO DA FORMAÇÃO 

Razões da adesão ao projecto 
a curiosidade. Pronto, já tinha participado naqueles projectos anteriores e que eu CUR 

gostei muito. 
Pronto, já estou a trabalhar há muitos anos e havia coisas que a gente nem se apercebe. 
Que faz, a julgar que faz muito bem e que nem se questiona. INTP 
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Temática 

E acho que estes cursos que fiz, que me alertaram e que eu achei que foi bom. 
Hoje em dia, em que há tanta gente que vem de outros países para o nosso e que INTP 

vai do nosso para os outros, não é, em que se lida com culturas diferentes, com... quer 
dizer, foi isso que me despertou, pronto, e alertou-me bastante. 

Foi! Foi! [positivo] Basta que o despertar para estas... é uma situação nova. INTP 

Metodologia 
Embora, como te disse, foi das acções que eu fiz que não participei muito. Ou 

porque não percebi muito bem, ou porque estava demasiado cansada... Ou DIFM 
ultrapassava as minhas capacidades intelectuais... 

(...Jeu agrada-me sempre o conviver com pessoas que estão a trabalhar em diferentes 
níveis. Por exemplo, gostei imenso de... daquelas situações relatadas sobre os colégios. 
Julguei que já não existia, pronto, gostei imenso. Até porque as " mocinhas "... gostei 
imenso delas nos trabalhos de grupo que fiz com elas. Eram umas mocinhas novas mas P A R T 

muito despertas para estas situações. E gostei também daquela moça da escola X, que 
por não ir de carro, os próprios alunos já punham... Estás a perceber? Estas 
situações... é a troca de ideias... e ver que há coisas que se passam deforma diferente 
das do nosso meio. E isso é rico. Além da metodologia, dessas coisas, foi essa troca... 
ficou! 

Acho que no início não entrámos bem nos registos. Eu por mais do que uma vez, 
tive a sensação de que os registos que fiz que não era o que era pedido. (...)Eu acho REG-

que era difícil. Sabes que a gente estava habituada a aplicar a teoria na prática e nós ( ° I F ) 
aqui não... era da prática para a teoria. Portanto, notei essa dificuldade. 

E uma coisa que eu achei que prejudicou um bocadinho foi as pessoas não serem 
pontuais. Não estou a culpar as pessoas, tinham os seus horários, não coincidiam Sp~ 
muito bem... criou um bocado de espaçamento. Ás vezes chegávamos lá e depois (DIFM 
vinham pessoas passado meia-hora, e isso acho que prejudicou um bocadinho. 

E a tua preocupação da gente procurar(...) 
AA+ 

e depois mesmo aqui entre nós... " Mas será isto o que no projecto se quer? " 
Muitas vezes era isso. Depois uma dizia que sim e outra que não. Queríamos PART+ 
aproximar-nos, não sei se conseguimos. Acho que isso foi bom. 

PERCEPÇÃO DOS EFEITOS DA FORMAÇÃO 

Nível conceptual 
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(...)foi isso que me despertou, pronto, e alert ou-me bastante. Até porque agora já se 
faz... ou se toma qualquer atitude e a gente já se questiona, não é? " Fiz bem? ". MC 

(...)de qualquer maneira fiz um esforço. Sou capaz de não ter atingido aquela meta 
que eu gostaria e que as pessoas gostariam que eu atingisse. Mas, ficou... quer dizer. 

í...)Ficou... e mesmo até às vezes em conversas que a gente ouve e que a gente 
pensa... " realmente "... E estou convencida que foi por ter participado num projecto 
em que realmente essa questões estavam em foco. 

Nivel das práticas educativas 

Ainda noutro dia surgiu uma situação numa reunião de pais, que eu fiz... quer 
dizer, quando eu dei um exemplo [de uma criança] e depois fiquei apensar... 

Nós estávamos numa reunião de pais a discutir o ATL.(...) Fui dar um exemplo 
que não precisava de ter dado! 

(...)Mas quer dizer, nem pensei! 
Depois, lá veio à memória aquilo de que tínhamos falado. E que eu naquela 

altura... 
Se fosse noutra altura [antes da formação] acho que eu nem... 
Acho que, nesse sentido, foi eficaz. Porque a gente embora proceda mal, toma 

consciência e procura melhorar. 
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ELSA ESCOLA DO Io CICLO DO EB. DO SUL 

PREOCUPAÇÕES FACE À ACCÀO EDUCATIVA 

Problemas 

talvez aquela que me esteja a preocupar mais, neste momento, seria a situação do João. 
Seria... é uma criança com surdez... neste momento estou mais... e não só! INS 
E as dificuldades de aprendizagem, que tenho alunos que têm dificuldades de 
aprendizagem. 

Pronto, está a preocupar-me um aluno desses que , não sei que estratégia hei-de usar D I 
para o motivar... 

Está a ter insucesso, está! É isso. Eu vou começando a arranjar estratégias para eles I N S 
terem sucesso. Só que com este é difícil. Vai ser muito difícil porque praticamente a 
única coisa com que posso contar é com o espaço da escola. O resto não posso... 

E depois também tem o problema, tem a " trave " na língua e tem muita dificuldade 
na dicção das palavras. (...) PSI 
Tem muitas dificuldades em se expressar e depois é um miúdo com muita dificuldade 
de concentração. E um miúdo que se excita muito... 

- Acho [que essa criança com dificuldades de aprendizagem é uma situação 
significativa]. Talvez essa e... são os casos que mais me preocupam neste momento. psi 
Eu tenho muito apoio, relativamente à criança surda, mas tenho de estar sempre 
alenta. 

Nós estamos a trabalhar a oralidade mas estamos também com a preocupação que 
ele aprenda a língua gestual como se fosse outra língua qualquer, como Inglês ou psi 
como Francês. E uma pessoa a ensinar tem de ensinar bem. 

Percepção da profissão 

Na Segunda-feira fui a uma acção de formação sobre surdos. Tudo o que seja... 
aproveito. Para me sentir mais à vontade para trabalhar com o miúdo. Sempre... por s i 
exemplo, ainda hoje veio a interprete e eu estava afazer os gestos errados... 
Pensávamos que estávamos afazer bem e estávamos afazer mal. E nós não temos... 

Mas eu, neste momento não posso [fazer registos], porque são muitas coisas em que s i 
tenho de pensar: é a casa, a escola,... pronto... 

Às vezes não podemos mudar muito, mas, ao menos tomamos consciência do que EP 
estamos afazer e estamos mais atentas. Porque é preciso estar. 
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Eu por exemplo, sozinha numa sala com o problema, acho que é muito difícil resolve- EP 
lo. 

O problema é que... nós na sala de aula às vezes, privilegiamos outros momentos em EP 
"de s benefício " da parte escrita. 

Na escola como se pode facilitar mais, a gente vai facilitando. Tenho outros 
momentos em que sou mesmo obrigada a escrever. Às vezes até chego ao facto de que 
era bom escrever mas... acabo sempre por ir facilitando, ir facilitando e não escrever SI 
nada. Mas que isso é útil é. Outro dia uma psicóloga pediu um relatório para um 
aluno - assim, de um momento para o outro - e eu tive dificuldades em fazer um 
relatório. Se tivesse alguns apontamentos que eu sei que até ajudava. Depois tive de 
fazer um esforço muito grande para escrever. 

PERCEPÇÃO DA DIVERSIDADE CULTURAL 
Aspectos da diversidade referidos 
é uma criança com surdez... neste momento estou mais... e não só! 
E as dificuldades de aprendizagem, que tenho alunos que têm dificuldades de NEE 
aprendizagem 

Quando fui para este curso liguei logo ao João, pronto, porque talvez, pronto a 
diversidade e o caso do João ser mais, pronto, com a diferença dele. 

As questões sócio - económicas passam muito por esse aluno. 
tjKJ 

A religião... tenho alunos de outras religiões na turma, mas isso... Não se oferece 
t i REL 

como problema. 
É mais isto. 
Já foi aconselhado para a terapia da fala porque ele tem o problema. Eu falei com a 
mãe e ela levou-o ao médico. 
Não tem médico de família, nem nada, mas a mãe lá arranjou, através da assistente ^^^ 
social uma consulta. E a médica do hospital disse que o miúdo não tinha nada. Eu já 
pedi a ajuda da terapeuta que está aqui na escola a dar apoio e ela nota que o menino 
précisent... 

/relaciona as dificuldades de aprendizagem/ Com um handicap cultural. (...) Sim, sim e 
história também da família. Também há uma história ao longo da família deles que, *-A/ 

pronto a família do miúdo é de origem... (...) Tem muitas dificuldades em se expressar e ^ ^ 
depois é um miúdo com muita dificuldade de concentração. E um miúdo que se excita 
muito... 

Situações de diversidade cultural na escola 
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Enquanto com os outros eu recorri à família, e temos trabalhado, um dois casos, 
neste caso eu não tenho apoio da família. E está a ser extremamente difícil. E depois 
também tem o problema, tem a " tra\>e " na língua e tem muita dificuldade na dicção 
das palavras. 

N 

PERCEPÇÃO DA FORMACÀO 

Razões da adesão ao projecto 

foi o convite 

e depois tive conhecimento do assunto e interessou-me. 
Sim a temática interessou-me 

PRO 

INTP 

Temática 

Metodologia 
Para mim o que sempre ma agrada mais nos encontros é pôr em grupo as situações 
que para nós por vezes são um problema. É sempre isso. E da troca de impressões. 
Porque... sei lá, partilhar um erro, ou partilhar a forma como se reagiu, e saber 
como as outras colegas lidam com eles, acho que, sei lá, a gente fica mais aliviada. 
É troca de ideias... 

Não é só uma questão de alívio. É uma questão de alívio mas uma questão também 
de, pronto, para estas coisas acho que é difícil encontrar soluções porque, lá está, 
não há receitas, mas a gente, como é que hei-de dizer. Por exemplo, uma pessoa que 
tem o mesmo problema que o nosso ou que alguma colega fale e que esteja a 
abordar um problema parecido com o nosso, eu acho que ao abordar esse problema 
e atentar encontrar estratégias a até procurar respostas é mais fácil. 
(...)E se nós estivermos todas juntas - costuma dizer-se que duas cabeças a pensar 
pensam melhor do que uma. Uma dá uma achega, outra diz "fiz assim " ou "tive 
assim um caso e deu-me resultado assim ". 
Acho que enriquece. 

Eu, da minha parte, houve uma fraca disponibilidade. Talvez quando fosse ao 
projecto pensasse melhor se teria ou não mais disponibilidade. 
(...)Acho que investi pouco porque a disponibilidade... Também esta\>a a viver a 
experiência da Faculdade efoi, pronto. 
Se fosse o ano passado, e soubesse o que sei hoje talvez não aderisse pela questão de 
dar pouco, da minha parte. É natural que... reflectiria mais sobre as possibilidades... 

Eu acho que foi uma metodologia correcta. 

Bem, os registos, eu acho que ofereço sempre um bocado de resistência. E sempre 
chato. Mas eu acho que faz sempre... 
Chato porque a gente está sempre a usar a escrita, não é? Pelo menos... agente 

PART+ 

PART+ 

DIFM 

REG+ 
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gosta pouco de escrever. E é sempre difícil de registar aquilo que uma pessoa faz. 
Talvez por falta de hábito de registar, às vezes não sabemos usar bem... termos REG-
medo de, ao escrever, não dizermos bem aquilo que queremos, aquilo que a gente 
pensa das dificuldades. Uma pessoa pensa sempre, e pelo menos eu acho que tenho 
sempre medo, quando escrevo que não escreva tudo e que as outras pessoas 
interpretem de maneira errada o que se escreve. E depois também, lá está, estamos 
pouco habituados, à escrita. Pelo menos eu. O nosso trabalho... 

E o registo escrito... Por exemplo eu agora esqueço-me de muitas coisas. E às vezes 
consigo que a minha cabeça registe e não regista. E às vezes eu chego a pensar " se 
tivesse escrito... ". Era mais fácil. É vantajoso, só que a gente oferece uma certa REG+ 
resistência. Porque a gente não está habituada a escrever, temos receio que a outra 
pessoa que vai 1er não... 

Mas faz falta. Eu noutro dia precisei de ir aos... aos nossos apontamentos, pronto, à 
bibliografia e às fichas de consulta... já nem sei para o que foi... Não sei se foi por 
algum registo sobre o João. Mas eu acho que foi útil por que eu já fui confrontada REG+ 
com o facto de que se tivesse escrito, para mim era muito mais benéfico. 

Mas depois, acho que se eu estivesse mais atenta a ele e registasse assim, certos 
momentos do trabalho dele, ou, pronto situações boas e as situações em que 
precisava de saber mais para intervir... O problema è que... nós na sala de aula às 
vezes, privilegiamos outros momentos em "desbenefício" da parte escrita. Por 
exemplo, estamos a fazer uma coisa mas não vamos agora estar a escrever... E DIFM 
depois, ao fim da aula também podíamos escrever só que há outras coisas que nos 
chamam. Por exemplo ir depressa (para a Faculdade ) , ou uma mãe que entra. 
Quer dizer, há sempre um corte e é preciso dizer que é preciso ganhar assim... 
constatar que é mesmo necessário escrever para a gente... quer dizer, não! Também 
como há momentos para a gente conversar, para " dar à língua ", também deveria 
haver momentos para escrever. Mas isso é falta de hábito. 

A questão è, porque sou muito solicitada a escrever - neste momento com a 
Faculdade sou solicitada a escrever, por tudo e por nada - e depois... pronto, não é DIFM 
a questão... cansa mas... tenho de fazer outras escritas e uma pessoa às vezes vai 
facilitando. Onde se pode facilitar mais... 

Eu acho que foi a disponibilidade e gerir o estar na aula e gerir um tempo para Ter 
momentos de reflexão e escrever. Com os miúdos, na sala de aula é impossível DIFM 
escrever. 
(...) Nem é desejável... 

(...) Foi mais a falta de disponibilidade. (...) Se eu tivesse tempo para escrever... 
Mas, acabava a au/a e tinha de me ir embora para a Faculdade. Pronto, acabava este DIFM 
momento. 

Mas vai ser muito difícil uma pessoa habituar-se a fazer registos dos miúdos, 
porque temos de os fazer no fim da aula. È sempre... DTFM 
Mas eu, neste momento não posso [fazer registos], porque são muitas coisas em que 
tenho de pensar: é a casa, a escola, ... pronto... 
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PERCEPÇÃO DOS EFEITOS DA FORMAÇÃO 

Nível conceptual 

/relaciona as dificuldades de aprendizagem/ Com um handicap cultural. 
Sim, sim e história também da família. Também há uma história ao longo da família CC 
deles que, pronto a família do miúdo é de origem.... 

Eu acho que há sempre uma tomada de consciência - pelo menos daquilo que a gente 
está afazer - e estamos mais atentos. MC 
Às vezes não podemos mudar muito, mas, ao menos tomamos consciência do que 
estamos afazer e estamos mais atentas. Porque é preciso estar. 

Nível das práticas educativas 
Quer dizer, quando nos momentos em que tenho de reflectir sobre o meu trabalho, às 
vezes vem-me assim... 
Dá-se aqueles clics, daquilo que eu oiço, não é? E vai de encontro àquilo que eu oiço 
e que eu acho que... corresponde a uma resposta que eu tenho de dar naquele 
momento. MPE 
Por exemplo: a gente vai ouvindo. E quando surge uma situação em que a gente tem de 
dar uma resposta, a gente faz o feed-back e lembra-se até de casos que as outras 
colegas contaram, o que é que fizeram e está-se mais atenta. Tem-se mais cuidado 
quando se vai actuar. 

- No meu caso acho mesmo que não (riso), fque a participação no projecto não £PE 
trouxe nenhuns hábitos de escrita] 
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MARIANA ESCOLA Io CICLO DO SUL 

PREOCUPAÇÕES FACE À ACCÀO EDUCATIVA 

Problemas 
A esse nível superou. Superou e resolveu e lê bem. Ao nível da escrita notam-se as 
mesmas dificuldades. Só que à medida que o ano a\>ança, o professor tem menos tempo 
para estar a atender a isto. Portanto, ou se espera naturalmente que ele vá melhorando, INS 
ou então o aluno fica mesmo para trás. E com muita frequência, no Io ciclo, chega ao 2o 

ano e quando se instituiu... 

É verdade que, se calhar na leitura é muito mais importante... se calhar continuamos a 
passar sempre para o ano seguinte. Vai andando, se calhar no próximo ano, no Io INS 
período acaba o professor por ficar mais 15 minutos, mais meia hora, duas vezes por 
semana, para ele ganhar desenvoltura. 

Mas eu neste momento tenho uma dúvida minto grande: o que é eu que faço a estes INS 
alunos? Passo-os ou não passo? 

Estes miúdos observam pouco. Porque não são estimulados para observar. Daí que fica INS 
sempre... a participação deles depois, na aula, também é limitada. 

Porque sinto os alunos muito atrasados, sinto que depois há pessoas fora da escola INS 
( são encarregados de educação ) e dentro da escola, a quem interessa apenas o 
resultado final. 

Porque os miúdos têm facilidade... eu não tenho aqui nenhum miúdo com falta de 
capacidades. Tenho alguns com algumas questões que devem ser analisadas. Em termos INS 
de amadurecimento, psicológico... tenho aqui poucos casos. Mas de um modo geral não 
são miúdos com problemas de aprendizagem. No entanto, estão muito atrasados. E 
dif culta os trabalhos. 

Porque também tem a ver com o ouvido. Não é só uma questão de desenvoltura da 
escrita. Tem a ver com o ouvido. À medida que se vai habituando a ouvir mais as PSI 
palavras. Há sons que eles confundem porque são muito difíceis. 

Percepção da profissão 

Como é que a escola reage? (...) Ainda peca por muitas coisas. 
De um modo geral, (...) o Io ciclo continua a sofrer de uma mentalidade pequenina e 
fechada. O Io ciclo sabe que é preciso recolher dados, ou recolhe dados dos alunos, 
procura recolher dados dos alunos, mas numa perspectiva muito curta. Não uma 
perspectiva pedagógica em que o que é importante nos dados que se recolhem é aquilo 
que nos interessa para modificar, para a pedagogia. Não! O que nos interessa é o " diz EP 
que disse ". Continua a recolher-se informação, tem a ver com dados da família, é o que 
vai falar-se daquele aluno para as reuniões é como é a família e como funciona. Faz-se 
coscuvilhice! Sem consciência do que se faz. Mas de facto é isso que se faz. Fala-se da 
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família, que é o 2o casamento, que tem os irmãos, porque aquilo não sei quê, aquilo é 
uma desgraça, porque o pai isto ou o pai aquilo... 

Dados relevantes eram os dados pedagógicos. O que ele não consegue dizer, o que pode 
fazer e que estratégias para ele fazer. 
Se fossemos para as reuniões falar nesta base, as coisas resolviam-se. 
Mas continuámos a não ir para as reuniões falar nisto. 
E esta escola também é muito nova... É muito nova... ela é nova... eu gostava de ter EP 
esperança que isto se modificasse, mas se é um problema de mentalidade não sei 
quando se modificará... 

(...) Agora a altura ideal para ajudar estes miúdos, para lhes dar mais apoio, é 
realmente o Ioperíodo. A partir dali, há todo um programa para dar, uma matéria para EP 
dar... e depois os outros também contam. E é impossível estarmos a dar o mesmo 
apoio que eu lhe dei, não posso dar agora. 

Aliás eu tenho a sensação de que o meu trabalho é mau. E este ano, há uma diferença 
muito grande entre o que eu gostava de fazer, o tipo de escola que eu gostava de SI 
fazer e a escola que eu faço. Eu não faço a escola que eu gostava de fazer. Pior: não 
faço a escola que eu já fiz. Faço uma escola pior. Mas tradicional. 

Porque é que eu tenho feito este retrocesso? Eu acho que retrocedi provavelmente não 
é só dependente de mim. Porque eu tenho a consciência de que gostava de fazer outra SI 
escola. Tem de haver factores externos que me estão a levar a fazer este tipo de 
escola. 

(...)Há sempre um tempo que mudaria isto. 
Eu estou a pensar, ficando com esta turma, pode ser que eu para o próximo ano SI 
consiga fazer já um trabalho diferente com eles; Espero conseguir fazer um trabalho 
diferente. 

Se interessa apenas o resultado final, eu tenho de trabalhar para os programas. Eu 
tenho de trabalhar os conteúdos . E mais: desenvolver no máximo possível nos alunos EP 
os conteúdos, de maneira que eles sejam capazes de lidar com eles. Porque o que 
interessa é o resultado. 
Não interessa a ninguém o processo, a forma como as coisas funcionam, não 
interessa. Sinto que há um retrocesso. 

Que me desagrada, por um lado, deixar-me influenciar por esses factores externos, 
mas o que é um facto é que também não sentimos apoio de nada nem de ninguém. E o EP 
M.E. se por um lado dá parâmetros e quer uma escola diferente - os programas em 
vigor apontam para um a escola diferente, para princípios diferentes - na prática, no 
terreno, o M.E. não apoia rigorosamente nada uma escola diferente. 

Este ano, ser eu a fazer, sozinha, a ideia que tenho do meu trabalho, dá-me uma 
perspectiva muito negativa do meu trabalho.(...) E é evidente que eu não posso ter a SI 
pretensão... tento apesar de tudo, estar bem comigo, senão não estava, e não posso ter 
a pretensão , se eu faço algumas coisas bem ( e admito que faço algumas coisas bem ) 
não posso fazer tudo bem. Ou seja, para umas desenvolver mais, é evidente que para 
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outras vou desenvolver menos. Mas como é que se espera de mim entretanto, a 
avaliação do meu trabalho é pelo resultado final através dos alunos, eu não tenho 
muito por onde escapar. Eàs vezes sinto-me mal. 
E é uma angustia muito grande. 
Às vezes uma vontade de desistir , de pôr de parte algumas coisas que me parecem 
importantes, para fazer outras. 
Depois tenho assim uns dias que são piores ( riso ) . . . Mesmo o trabalho com eles, 
porque estão sob influência disso, que eu estou a ver. 

Mas depois, também é verdade, também volto sempre àquilo que eu acho que devo 
fazer. 

Ainda hoje estávamos afazer um trabalho em cartões, eu gostava que aquilo fosse 
feito em cartões, cartões mesmo, ao vivo. Mas eu não consigo fazer este material. Não 
tenho capacidade de dar resposta afazer tanto material. Nem tenho dinheiro para 
fazer tanto material. Mesmo que pudesse fazer ainda tem outro problema: os tais 
cartões de que estou a falar, da matemática, precisavam de uma cartolina decente. E 
hoje não se encontra no mercado uma cartolina decente para fazer material. Decente! 
Grossa ! Suficientemente dura para que eles possam manusear. Mesmo a cartolina 
mais grossa ainda continua a ser fina. 
E eles começam a manusear e aquilo estraga. 

Acho engraçado quando se diz, e toda a gente diz, todos os teóricos da educação, e eu 
concordo plenamente, todos chegam á conclusão que para educar é preciso tempo. E 
levá-los afazer... só que depois, na prática, ninguém consegue fazer isso. Porque não 
há condições para fazer isso. Falta-me tempo. Eu tenho de os analisar a todos. As 
turmas são grandes. Para se Ter uma escola de sucesso, as turmas têm de ser 
necessariamente mais pequenas. E mais condições. E condições de tempos, de 
paragens. Encontrar-me com alguém e discutir isto. È cada vez mais difícil encontrar 
alguém na mesma escola com quem se possa fazer isso. As pessoas andam cada vez 
mais ocupadas. Mas também se não estiverem ocupadas, também não vão querer. 
Ainda não se divide. Eu não sei se é medo, dos nossos erros virem ao de cima. Não sei 
se é isso. 

(...) Não, na escola, não! [estas questões não são debatidas] 
Primeiro porque tem muita gente e depois, porque ainda não há este hábito. Ainda 
não há o hábito de separar o que é trabalho... do que é ir para as reuniões... continua 
a organizar-se para os outros verem. Eu cada vez mais me vou calando, porque trazer 
algumas questões para as reuniões é trazer problemas... 

PERCEPÇÃO DA DIVERSIDADE CULTURAL 
Aspectos da diversidade referidos 

Aquilo que é significativo em termos de diversidade cultural, continua a ser os 
miúdos provenientes de meios desfavorecidos. Os resultados deles em termos 
escolares é... diferente, têm mais dificuldades na escrita. 



Sobretudo na escrita. Na leitura também têm, mas apesar de tudo é mais fácil. 
Portanto, eles num segundo ano, o mesmo tempo para superar dificuldades, para eles COD 
é mais difícil na escrita. Quando chegou à escrita esbarraram muito porque não têm a 
mesma destreza no código. Pronto, isso vai, vai... marcar o sucesso deles e o percurso 
deles... 

Às vezes são famílias muito envergonhadas. São pessoas que não falam muito com os 
vizinhos... famílias muito fechadas onde não têm grande desenvolvimento cultural, 
não há livros para 1er, a não ser os livros escolares, e mesmo assim não há apetência CA 
para a leitura. Eles podem ter os livros escolares, mas se na família mais ninguém lê, 
a não ser... até podem ter irmãos que lêem os livros de estudo, que até estudam... mas 
não é isso que desenvolve a leitura, nesta etapa. 

Mas como eles não têm... porque se eles tivessem esses modelos de leitura lá em casa, 
e também tivessem livros lá em casa, eles podiam desenvolver-se muito mais e então CA 
podiam ter coisas para contar. Mas como também não têm porque está tudo muito 
ligado, porque a questão cultural acaba por ser mais ampla do que isso. 

Estes miúdos obsen>am pouco. Porque não são estimulados para observar. Daí que 
fica sempre... a participação deles depois, na aula, também é limitada. EV 
É toda uma forma de estar na vida. 

Não basta... eles têm irmãos que estudam, mas se o pai não lê, a mãe não lê, não têm 
dinheiro para isso... Mas também não é isso porque têm bibliotecas e vivem em meios 
que até podiam ir buscar livros à biblioteca. Mas também não vão. É uma questão de EV 
apetência. Não havendo isso, é evidente que eles ficam sempre menos desenvolvidos. 
Como não têm grandes experiências, porque a vida realmente não lhes faculta grandes 
experiências e hoje muitos miúdos da cidade, muito fechados dentro de casa, não têm 
de facto grandes experiências , ao contrário do que antes se dizia "Tem as 
experiências das coisas do campo, da natureza, que observaram.. ". 

Geralmente já pertencem a famílias que também têm muita vergonha, também não 
participam, também ... Não têm cidadania. Não se sentem cidadãos. Já se sentem SO 
diferentes dos outros (a família) e isto é passado aos miúdos. E este miúdo é um caso 
destes. De maneira... 

Situações de diversidade cultural na escola 

Tenho o caso de um aluno onde isto é muito nítido. 
No Ioperíodo ele vinha com uma leitura ainda muito incipiente. N 

Não tem muito, porque vive num meio muito fechado. As experiências são muito poucas. 
Tem muito pouco a relatar. E um miúdo... eu acho que durante muito tempo se dizia que 
miúdos que não tinham muito bons resultados em termos escolares, poderiam Ter N 
experiências da vida, lá fora, que sabiam mais coisas, sabiam coisas do campo, e que 
traziam... Mas, entretanto, os miúdos que vivem na cidade, em meios muito fechados, 



com pouco estímulo cultural, e que vivem mesmo muito fechados no seu meio. 

Hoje, na aula de matemática, na numeração, dá-se a numeração e depois as 
outras turmas vão muito mais adiantadas e eles também têm de saber... e depois, 
há miúdos que puxam sempre para trás. 

N 

PERCEPÇÃO DA FORMAÇÃO 
Razões da adesão ao projecto 

gostava de ter alguém que viesse. Que assistisse ao meu trabalho. E que no fim 
comentássemos o trabalho. COL 

achei que valia a pena INTP 

Temática 

O que eu sinto é que ainda me falta tempo. Continuo a achar... DIF 
[Oprojecto] Está a amadurecer dentro de mim... 

Mas, repare. Nós acabámos o projecto em Julho, passados dois meses estamos com 
uma turma nova, com muitos miúdos, todos diferentes, em que é preciso, antes de PERT+ 
mais nada, conseguir descobrir qual é a diferença entre cada um deles e só depois... 

E tenho imensa dificuldade nisso. DIFT 

Eu acho que valia a pena avançar, dar continuidade. Saltar para as práticas 
pedagógicas: perante esta situação, que tipo de prática pedagógica. INTT 

Sim, seria interessante. 
O que eu acho que valia a pena era que as próprias pessoas que estiveram 
envolvidas, de certeza que não têm receio, numa das aulas da turma em que tivesse INTT 
problemas haver alguém da faculdade até a assistir, e mostrar depois como foi 
resolvido o problema. 

as praticas pedagógicas. Aliás eu gosto de fazer REG+ 

Metodologia 

É interessante pensar e reflectir sobre 
isso. Sinto que preciso. 

Até porque, ainda que não tenha respondido por inteiro aquilo que eu queria, o que 
gostava era de trocar mais impressões do meu próprio trabalho. Analisar o meu própi PART+ 
trabalho 

mas é para que eu possa fazer uma auto-avaliação, mais consciente, mais lúcida. 
Onde é que falhei e onde é que posso mudar. Por outro lado há a diferença entre PART+ 
tomada de consciência outra o que posso e o que estou afazer, que não gosto que seja 
feito assim, e o que gostava de fazer. 
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Eu acho que não é muito fiel, [o trabalho de auto-análise] Primeiro porque estou 
sozinha e análise do trabalho não deixa de ser mediante a minha perspectiva e pode 
haver alguns aspectos, interessantes, que eu não estou a ver que valha a pena no meu PART+ 
trabalho. E depois para mim é terrível porque me dá uma perspectiva muito negativa 
do meu trabalho. 
Este ano, ser eu a fazer, sozinha, a ideia que tenho do meu trabalho, dá-me uma 
perspectiva muito negativa do meu trabalho. 
Enquanto que se conversasse com outras pessoas, sem ser para me dizer... coisas 
boas, quer dizer, que eu faço coisas bem feitas. É uma situação perfeitamente PART+ 
equi li brada e justa, quer dizer, isto que tem este aspecto positivo, aquilo é negativo. 

Discutir, levantar questões, ouvir várias opiniões... foi isso que me agradou mais. PART+ 

Para atendermos aos problemas de cada aluno, não é com o professor sozinho PART+ 
dentro da sala. Precisamos de mais gente. 

Não sei se mudaria alguma coisa. Só, se calhar tentar (eu) fazer sínteses no final de SP+ 
cada sessão para ser mais organizada. 

O projecto para mim foi interessante exactamente por isto: põe as pessoas a falar á AA+ 
vontade, a porem questões - ainda que não tenham sido situações concretas, quer 
dizer, esta situação e aquela. 

Era muito geral, mas se calhar, se houvesse mais tempo iria particularizando. DIFM 

Eu que já fiz registos e que já trabalhei com registos e que acho que é um 
instrumento importante, este ano ejáo ano passado tive dificuldades, continuo a não DIFM 
poder fazer registos. 
Tem a ver com a forma como o trabalho é orientado mas também... 

Os registos valem sempre a pena são óptimos instrumentos para reflectir, à posteriori 
e para nos ajudar a perceber o que se passou e onde falhámos. REG+ 
Depois de escrever até salta aos olhos. 
E encontrar soluções... superar. Acho que é um óptimo instrumento . 

De qualquer maneira nem sempre temos condições de os fazer. 
Se calhar também tem a ver com a nossa motivação. Em tempos, quando eu senti DIFM 
necessidade, eu fiz registos. 

Essa necessidade vem de dentro. E eufazia-os. O facto de fazer esses registos deu-me 
uma tomada de consciência muito maior e deu-me um treino a observar situações. REG+ 
Hoje tenho menos necessidade de fazer registos, recorrendo à escrita, hoje analiso 
mais rapidamente as reacções dos alunos. Mas que foi importante foi. 
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PERCEPÇÃO DOS EFEITOS DA FORMAÇÃO 

Atenção à diversidade cultural 

Porque, para além disto havia também aquilo que ele sentia em relação aos outros. 
Ele sentia-se menos desenvolto. Não conseguia acompanhar o ritmo dos outros, 
portanto, sentia-se envergonhado e cada vez se fechava mais. Estava extremamente MC 
fechado no inicio do ano 

A minha vontade pessoal e a minha perspectiva, acho que é passá-los. 
Considerando que há evolução natural neles. A prática vai fazendo com que eles 
vão fazendo melhor a distinção dos sons. Portanto, vão acabando por fazer melhor. CC 
Mas se calhar, chega mesmo ao final do ciclo e tem na mesma, esta diferença em 
relação aos outros. Se ela não se agravar já é bom. Mas se calhar mantém-se na 
mesma... 

Práticas educativas 

Ficávamos aqui... duas vezes por semana, quinze minutos, meia hora, para ele ler.(...) CPE 

Há miúdos que se não forem estimulados para andar para a frente, mesmo não 
aprendendo o que se está a querer que eles aprenda,, mesmo não fazendo essa 
apreensão, eu parece-me que é importante que eu vá puxando o carro para a frente. CPE 
Primeiro porque há alunos que vão para a frente e depois há aqueles alunos que 
tendem a ficar para trás, e que não gostam que os desinstale, que puxe por eles, CPE 
acaba por os obrigar a ver coisas que eles não querem ver. 
E depois, faço muito isto: comparações, análises, " descubram coisas ", que sejam MPE 
eles a descobrir. 
Portanto este é o lado que eu acho fantástico. 

Estou afazer isto no quadro, mas percebo que é abstracto. Ainda muito conseguem 
eles, que lá vão conseguindo chegar a algumas conclusões interessantes e muitas MPE 
delas são eles que fazem. Gosto de os levar a eles a descobrir. Temos usado uma 
linguagem interessante sobre a magia dos números e a matemática. São eles que 
vão descobrindo as coisas. 
A verdade é que ainda são poucos meses de trabalho. 

O primeiro período foi sempre a trabalhar isso. Para que ele se abrisse, ganhasse 
autonomia, confiança e lesse alto, e desenvolvesse, de facto, a leitura. Neste momento MPE 
nota-se o problema no mesmo aluno ao nível da escrita. /CPE 

P - Considera então que as questões que abordámos no ano anterior, no âmbito do 
projecto Educere, estão presentes no trabalho que actualmente desenvolve? 
Já me falou na necessidade de analisar... 
R-0 que eu sinto é que ainda me falta tempo. Continuo a achar... 
Está a amadurecer dentro de mim... 
Mas, repare. Nós acabámos o projecto em Julho, passados dois meses estamos com 
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uma turma nova, com muitos miúdos, todos diferentes, em que é preciso, antes de mais 
nada, conseguir descobrir qual é a diferença entre cada um deles e só depois... CPE 
E tenho imensa dificuldade nisso. 
(...) Falta-me tempo. Eu tenho de os analisar a todos. As turmas são grandes. Para se 
1er uma escola de sucesso, as turmas têm de ser necessariamente mais pequenas. 
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LUÍSA JARDIM DE INFÂNCIA DO NORTE 

(Nota: Este ano encontra-se envolvida em outro projecto dentro da mesma 
temática) 

PREOCUPAÇÕES FACE À ACCÀO EDUCATIVA 

Problemas 

Relativamente a este ano, apesar do que mais me marcou ser o Daniel e continuo pgj 
a acompanhá-lo é de uma aluna que não fala. Ao longo do ano. E agora só fala 
comigo segredando ao ouvido, o que pretende. 

É uma aluna que tem muitos problemas emocionais. E portanto é uma inibição... pgj 

Percepção da profissão 

PERCEPÇÃO DA DIVERSIDADE CULTURAL 
Aspectos da diversidade referidos 

O mesmo. O mesmo que seleccionei o ano passado. SO 
(...)0 caso do Daniel que é... que tinha vergonha da mãe... 

(...) Também houve foutras situações]. Mas não sei se aquele não me marcou muito 
mais do que qualquer outro deste ano... Essa do Daniel marcou-me muito, o que 
perguntou era... ^ ^ 

Sobre a temática como se ampliou o âmbito da diversidade - deixou de ser a 
diversidade ligada à etnia sobretudo - e foca outros aspectos, ainda tornou mais amplo y p 
a palavra diversidade. 

Porque no ano anterior (não sei se se recorda) estava mais ligado aos aspectos étnicos e 
culturais, não é? (...) Pois, mas agora era muito mais amplo... * P 

E depois é um grupo muito homogéneo apesar de níveis sócio - económicos divergentes, 
um bocadinho não é, que há, não noto em relação a nada, além da cultural... (...) é que ç^ 
tenho crianças de um nível sócio - económico... eh... cultural eh... elevado e que 
portanto... (...) Económico... em termos de acesso à informação. 

Situações de diversidade cultural na escola 
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O caso do Daniel que é... que tinha vergonha da mãe... IN 

Ah, sim! Sobre a diversidade cultural. Não... Propriamente... O grupo é muito 
reduzido. Sobre a diversidade cultural não me parece que tenha... nada, nada como o 
ano passado. O ano passado foi... 

Económico... em termos de acesso à informação. Tenho alunos de um nível sócio -
económico elevado que me trazem mais informação e que me estimulam o grupo 
pelas suas vivências... e a maioria são crianças de nível sócio - económico baixo. 

fessa diferença é importante para o grupo]! Importantíssima. Se quiser 
acrescentar na entrevista... E a única coisa que eu noto. 

Há uma diversidade, neste caso que referi, inerente à personalidade... Não é do âmbito _ 
cultural, mas... 

Eu este ano tenho um grupo muito mais pequeno. E depois é um grupo muito homogéneo 
apesar de níveis sócio - económicos divergentes, um bocadinho não é, que há, não noto w 

em relação a nada, além da cultural... 

PERCEPÇÃO DA FORMAÇÃO 

Razões da adesão ao projecto 

Ah... a minha forma de estar, de aprofundar. Tento estar actualizada. É dentro do ACT 
âmbito que gosto de trabalhar, que é a diversidade cultural. 

Portanto, a temática... e que já vem de trás, não é? 
INT 

Temática 
Sobre a temática como se ampliou o âmbito da diversidade - deixou de ser a 

diversidade ligada à etnia sobretudo (...) E permite compreender melhor as pessoas, 
a diversidade cultural que nós social... e toda a problemática ... gostei imenso de INT 
toda a problemática porque tornou mais abrangente... as coisas com que nós 
diariamente contactamos e até ... estarmos atentos. Eu gostei. 

Metodologia 

Olhe, como estou isolada foi óptimo porque permitiu fazer parte, à partida, de 
um grupo mais lato. Em relação ás colegas, a certas colegas, que fazem parte do PART+ 
mesmo agrupamento, conheci-as m ais um pouco. Coisa que não era possível de 
outra forma. Isto, ao grupo. 

Gostei muito da dinâmica que se estabeleceu com a formadora e entre o grupo. AA+ 

E... além disso, era uma avaliação crítica na positiva. 
Quanto a mim, sim [funcionou essa avaliação crítica]! Não sei quanto às outras 
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pessoas. REG+ 

Não sei até que ponto, as pessoas fazem a avaliação critica como um factor 
positivo... O auto - avaliar, pareceu-me, e isso quero ressaltar, que quando as 
pessoas tinham de fazer algum registo, era sempre com imenso receio (Por aquilo 
que eu presenciei em algumas situações) de como relatar situações, de como estas REG-
situações poderiam ser interpretadas, de como... iria ser acolhida a situação, que 
implicações tinha... eh... 

Era [Um receio de se expor]! Senti isso. 
REG-

E... verifico que, por situações que já vivi, que efectivamente ainda ficou muito 
"pela rama ' '. A inda era preciso aprofundar muito mais... DIFM 

Para algumas pessoas, que era a primeira vez... ffoi pouco o tempo] 
Sim... acho que sim... Acho que foi óptimo, mas precisava de se trabalhar um DIFM 

pouco mais... 

[em relação ao registo como técnica de pesquisa...]De auto - a\'aliação, reflexão em 
relação a isso?... Ah enquanto reflexão é fundamental. Permite-nos avaliar a 
situação já distanciadas da acção e objectivamente apercebermo-nos das situações, REG+ 
quer positivas quer negativas, do percurso a tomar, reflectir... 

Ah sim. Porque as pessoas, daquilo que me pareceu, não estavam habituadas a 
metodologia da formação. Era inovação e andavam um bocadinho perdidas... e eu 
acho que... para elas... DIFM 

Eu estou habituada... e portanto acho que... gosto! Obriga-nos a investigar e a 
1er e a procurar e a ultrapassar obstáculos... REG+ 

Olhe, na metodologia, não mudava. Eu acho que não mudava nada. A L. esteve 
sempre bem. Procurou a participação. AA+ 

O registo escrito é óptimo e por mim falo que ás vezes não registo e quando vou 
registar já não me ocorre. REG+ 

Sim, foi muito importante... fazem falta ao professor e são fonte de trabalho... para as 
pessoas que não estavam habituadas, foi importante. REG+ 

PERCEPCÃO DOS EFEITOS DA FORMAÇÃO 

Nível conceptual 

E é uma forma de valorizar, ás vezes, aquilo que antes não valorizava. Estar mais 
atenta e valorizar pequenas acções que eu achava que não tinham grande MC 
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significado. 

Epermite compreender melhor as pessoas, a diversidade cultural que nós social... 
e toda a problemática ... gostei imenso de toda a problemática porque tornou mais M Ç 
abrangente... as coisas com que nós diariamente contactamos e até ... estarmos 
atentos . Eu gostei. 

E houve uma aluna (ênfase) e só uma aluna, porque é de um nível sócio 
económico elevado, e tem muitas estimulações que me foi capaz de dizer... e tipo saca QQ 
- rolhas, e quase eu a responder e eles cingiram-se só aos aniversários familiares. 
Mesmo aqueles meninos que vivem em Matosinhos. E só uma é que me disse: eu vou 
ao Senhor de Matosinhos, à festa do S. M, percebe? 

Nomeadamente na Terça, vai assim uma aluna minha: " ó professora, quando é 
que fazemos a prenda para o pai? " essa mesma aluna, porque tem outras QQ 
estimulações, tem outro nível sócio - económico, tem outro ambiente familiar, ela 
própria impele-me a minha actividade ou dá suporte à minha actividade porque tem 
outras vivências. 

De outra modo, não. Ou sou eu que procuro levá-los a viver e depois a reflectir 
sobre o que viveram, ou então sou eu que promovo a informação, percebe. QQ 

Porque de resto, não noto assim nada... No ano passado era muito mais rico, em 
tudo... De resto... 

Tenho alunos de um nível sócio - económico elevado que me trazem mais 
informação e que me estimulam o grupo pelas suas vivências... e a maioria são 
crianças de nível sócio - económico baixo. çç 

fessa diferença é importante para o grupo]! Importantíssima. Se quiser 
acrescentar na entrevista... É a única coisa que eu noto. 

Nível das práticas educativas 
Como há bocado disse, valorizando. A minha actividade junto das crianças. 

Fazendo sentir também a quem trabalha comigo, o mesmo sentir. Eh... e julgo que... e 
estar atenta sobretudo. E projectar em função de uma aceitação da diversidade. MPE 

Eu fazia um pouco., eu trabalhava e... Como é que eu hei-de explicar? 
Eu esta\>a atenta... Sempre. Eu procurava dar uma resposta. Mas... Mas muito 

empiricamente. Não é? 
Posteriormente, porque já estou muito mais elucidada e documentada 

teoricamente, estou muito mais confiante da minha acção. Percebe? 
Deu-me mais... Eh... Eu sei o que estou afazer. Eporque estou afazer. 

E. E a palavra que faltava.... Sinto mais segura. 

MPE 

MPE 
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ALEXANDRA ESCOLA DO Io CICLO DO EB. DO NORTE 

Nota: mui to ansiosa no momento inicial da entrevista face ao gravador 

PREOCUPAÇÕES FACE À ACÇÀO EDUCATIVA 

Problemas 

Será que os outros é que agem melhor " pegando " nos bons e tornando-os óptimos 
eu, se calhar, tento - é evidente que não dá sempre e eu não faço milagres - tento 
não menosprezar os que sabem bastante. " Picá-los ", entre aspas, também a eles INS 
mas sem esquecer aqueles que têm muitas dificuldades, para não os perder, digamos. 
Eu não quero perder alunos. 

Percepção da profissão 

...eu acredito, e se calhar é uma posição muito própria, não quer dizer que seja 
correcta, mas penso que cabe muito ao professor, e cada vez mais, esta, a mudança de EP+ 
atitude. E acho que um primeiro passo, e aqui se calhar não está tanto, se calhar ( 
perdoe-me a minha franqueza) em aderir a grandes projectos e ter bonitos projectos 
para apresentar, mas é um bocado aquilo que se faz, não no papel, mas na prática. 

Acho que se houver uma sensibilidade mínima de cada profissional. [Que é possível EP+ 
esta mudança espontaneamente] 
Porque é a nossa profissão... 

[É o que acontece com as outras colegas?] Ah!... Quer dizer, é complicado falar 
disso. Porque eu não tenho conhecimento... pronto, as pessoas vivem muito fechadas. 
Uma das coisas que eu noto, e que se calhar é mesmo natural acontecer. E cada um £ p 
fechar-se nas suas salas e ninguém saber... pronto, aqueles pormenores de... porque as 
pessoas têm um certo receio. 

quando essa tal senhora, professora do ensino especial, entrou na minha sala nós 
conversámos, quer dizer, planificámos o trabalho, não sei quê, para haver uma certa SJ 
continuidade, para haver frutos. Então eu disse-lhe " Olhe, não tem problema 
nenhum. A colega vem estamos aqui... " - para eu não sentir que era excluída. 
Porque é uma coisa em que eu acredito, que acho que tem... não acredito no separa, 
no levar [para a sala de apoio]. Acredito nesse trabalho... 

Mas não sei se a maioria (riso)... A colega até disse assim: " Ah! Nunca me 
aconteceu... " Quer dizer, não estava habituada a trabalhar dentro da sala porque £p 
normalmente os professores tinham um certo receio. Se calhar, depois acabo por ser 
também vítima de muita coisa que é posta em causa, porque não tenho problemas que 
as pessoas vejam o meu trabalho. Pronto! E para o bom e para o mau, mas para 
mim... 

Se calhar em termos de resultados não tenho aqueles resultados... lindos, não é? Mas 
tento criar um bocado isso. Também depende... Acredito que em termos do que é §1 
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bom, e não sei quê, às vezes questiono-me: até que pronto... será que estou a agir 
bem? 

PERCEPÇÃO DA DIVERSIDADE CULTURAL 
Aspectos da diversidade referidos 
...o caso de um menino que tenho aqui. E um miúdo que começou este ano a entrada 
na escola, e entrada na vida escolar. Ou seja, nunca teve outro contacto com outros 
miúdos. 
Pronto, é um miúdo " virgem " de contactos de afectos - tem vivido uma situação EV 
complicada, o pai bate-lhe porque anda metido em droga. E o miúdo é muito triste ... 
Eu acho que no início ele nem entendia muito bem o que estava afazer aqui, o que a 
escola lhe dizia em termos de... já nem falo em conteúdos, mas em termos de 
resposta... 

Diversidade cultural. E porquê ?... Já expliquei... É uma diversidade sócio, SO 
económica também e cultural. 

Situações de diversidade cultural na escola 

... havia uma completa rejeição, por natural... porque ele tinha uma certa 
agressividade se calhar, fruto de muitas coisas... Não podemos pensar que a culpa 
era da criança. Só que ele reagia de forma... se calhar, às tantas, para tentar N 
defender-se, para tentar interagir - à maneira dele, da maneira que ele sabia. 
E os miúdos acabavam por: " ai, porque... fez-me isto ". 

PERCEPÇÃO DA FORMAÇÃO 

Razões da adesão ao projecto 
Para já porque sabia muito pouco acerca disto, da temática em si. Mas levantou-me 
alguma curiosidade. Eu tinha algumas ideias sobre isso e, pronto é um bocado os INT 
desafios. 
Tudo o que é novidade, não só por no momento ser diferente e vamos atrás,... não! 
Mas quando as coisas me dizem alguma coisa... O que era o caso. Esta\>a interessada 
em saber o que era, e eu neste momento estou aqui, mas..., pronto, a nossa profissão 
é um bocado de saltimbancos, não é. 

Foi o desafio e estar preparada para uma situação... 

Temática 

ACT 
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Estava interessada em saber o que era, e eu neste momento estou aqui, mas..., pronto, 
a nossa profissão é um bocado de saltimbancos, não é. 

PERT+ 

Eu acho que uma mudança de atitude, ter sensibilidade para ver diferenças e atender a 
essas diferenças, eu acho que é importantíssimo. E penso que não é necessário, pronto INTT 
sem falsos elogios, acho que é possível atender a essa diferença, a essa diversidade, 
porque eu vejo os resultados com esta criança. Vejo uma diferença... 

Metodologia 

Se calhar a apresentação, acho que alterava.(...) Não da metodologia utilizada pela 
formadora, mas dos formandos. Acho que a apresentação... lá está, esse tal fechar. 
Há pessoas que têm preconceitos - ainda têm muitos problemas em se expor. E 
mesmo o termo. Sentem-se expostas. E é um bocado isso. Se houvesse aquele abrir... 
mesmo. 

...porque isto já está tão enraizado. Não sei se conseguefmudarJ. As pessoas têm 
receio, no fundo, de serem avaliadas. 

Se calhar entre as pessoas que estiveram... [houve trocas] entre nós formandos sim. 
Houve porque é natural, no decorrer do curso. No caminhar digamos... 

Houve partilha em determinados campos, não tanta em outros. Acho que houve 
aspectos que poderiam ter sido mais explorados e que nós ficaríamos, se calhar a 
ganhar mais. Mas as pessoas não se convencem de que podem dar. E que se cada um 
se convencer de que pode dar alguma coisa aos outros... Está-se naquela de fechar... 
fazer uma coisita e tal... e depois... se puder... para sair é um pouco mais difícil. 

PART-

DIF 

PART+ 

PART-

PERCEPCÃO DOS EFEITOS DA FORMAÇÃO 

Nível conceptual 

e na altura não sabia que já me estava a debater com situações dessas. Isso é que 
foi interessante. Foi o tomar consciência, pronto, depois fá tomando consciência 
conforme as coisas foram decorrendo. 

Se calhar já estava e eu é que não tinha consciência de que já estava, de alguma 
forma, a pôr em prática... 

Será que os outros é que agem melhor "pegando " nos bons e tornando-os óptimos 
eu, se calhar, tento - é evidente que não dá sempre e eu não faço milagres - tento 
não menosprezar os que sabem bastante. "Picá-los", entre aspas, também a eles mas 
sem esquecer aqueles que têm muitas dificuldades, para não os perder, digamos. Eu 
não quero perder alunos. 

Se não há uma criança de corja não há necessidade de... já não se põe, tanto... não 
tanto... não se presta atenção a estes aspectos subtis que podem escapar mais 
facilmente eportanto... 

MC 

MC 

MC/ 
cc 

MC 
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Porque entrar, entra. Sem dúvida. Porque noto que as pessoas estão... mesmo a 
preocupação de que nós falámos, não havia a preocupação, sei lá, em termos um MC 
projecto, este ano, tudo isso revela que houve mudança. Que as pessoas estão 
sensibilizadas, não é? 

Nível das práticas educativas 
Até a fisionomia da criança: era uma criança triste, fechada, apagada. Ele neste 
momento, para o bem e para o mal já começa, já interage, já comunica. E já para não MPE 
falar mesmo em termos de conteúdos. Era um miúdo que quase nem pegar num lápis 
sabia. Neste momento ele está... 

Esta tomada de consciência. Se calhar, com uma certa satisfação de acabar por 
saber que afinal não estava assim tão longe da multicultura/idade. Acho que é 
importante. Nem de longe, nem de perto estou afazer as coisas como devem ser feitas 
mas estou a tentar... acho que, de facto me esforço nesse sentido. 
E isso deixa-me bem. Foi isso que me agradou, quer dizer, foi saber que afinal... pelo 
menos faço um esforço. Vou daqui... quando me vou embora, sinto-me... tranquila! 
Em relação aos miúdos. 

[Tentaram concretizar um projecto na escola] E como não havia adesão, há 
necessidade de entender um bocado... 

Há a necessidade de estender às outras pessoas. Acho que já faz parte, deveria pelo 
menos fazer parte duma tomada de consciência geral. Não só da parte de quem 
participou, mas de todos. 

MPE 

MPE 

MPE 



CARLA ESCOLA DO Io CICLO DO EB. DO NORTE 

(Actualmente não trabalha directamente com crianças) 

PREOCUPAÇÕES FACE À ACÇÀO EDUCATIVA 

Problemas 

Eu já tentei, mais do que uma vez, vamos lá, abordar determinados temas, mesmo em 
reunião, relativamente à, vamos lá,... à preservação de determinados D\\ 
comportamentos que são completamente, que pareçam completamente sós. Que se 
destacam e que, por vezes, as colegas acham que aquilo é para esquecer. E o 
esquecer é aquele menino, no final do ano, cá se encontrará de qualquer maneira e 
vamos mas é com a turma para a frente e o resto são cantigas. 

Percepção da profissão 

Simplesmente também penso que, como tenho estado há muitos anos aqui nesta 
escola, penso que ninguém ( e isso dá-me um gozo muito grande ) pode ter dito que %\ 
eu, por algum motivo, pus uma criança de lado, vamos lá, lhe dei um destaque pela 
negativa. Portanto, lenho sempre procurado nunca destacar um aluno pela negativa. 

PERCEPÇÃO DA DIVERSIDADE CULTURAL 

Aspectos da diversidade referidos: 

quando as pessoas não estão motivadas para um tipo de tema como este, geralmente 
vêm esse tema como só a questão do racismo. Portanto só de cor. VP 

... mas relativamente ao Jeová... REL 

Situações de diversidade cultural na escola 

Eu já tive outro tipo de doutrinas que também, pronto, fui fazendo o que podia de 
melhor, e dentro do meu empirismo lodo já tinha também feito, vamos lá, que com 
aquela criança não se sentisse mal, mas relativamente ao Jeová, há uma menor 
aceitação dada os cânones que regem a mesma doutrina. Pronto, e que os outros 
alunos, os colegas, acham que aquilo é uma doutrina para esquecer. Que não deve 
ser divulgada que não deve ser promovida por nada... não é aceite. E "aquele ali "! E 
acabou. 
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PERCEPÇÃO DA FORMAÇÃO 

Razões da adesão ao projecto 

O partir do zero! ACT 

Foi mesmo a curiosidade. 
Nem foi sequer o factor " créditos ", porque eu não precisava de créditos para nada j jyj 
pois estou no topo da carreira. Foi mesmo o eu pensar que ia fazer algo partindo do 
zero. 

Temática 
Podia eu mesma aprender muito mais, para fazer de uma coisa, que eu acho que é 
natural, algo com pés e cabeça. Pronto, acho... INT 

Metodologia 
achei que, as coisas correram todas bem (...) Achei que realmente a L. conseguia 
criar uma dinâmica óptima. Portanto, à partida, assim o mais válido foi a L. Ter AA+ 
mesmo " descido ", um bocado até nós... porque isso também é um bocado 
complicado... 

Quer dizer, conseguiu pôr as coisas de uma forma compreensiva, conseguiu dar-nos 
uma certa dinâmica, não procurou muito desenvolver teorias, portanto, as teorias, AA+ 
não houve... 
Portanto, serviram de suporte mas não foi o tal suporte teórico que uma pessoa está 
habituada a ter. São injecções de suporte teórico e depois acaba por se fazer um 
trabalhinho, mas aquilo é seringar: turn, turn, turn... 

Portanto , pôs-nos a participar. Achei isso muito importante. E participámos sempre 
de uma maneira muito normal. Esquecemo-nos mesmo de que estávamos na 
Faculdade e que aquilo que era um projecto desenvolvido pelo ensino superior e que 
não era um projecto desenvolvido por uma escola, ou por um centro de formação 
pronto, que poderia explorar a temática de uma forma... como é que eu hei-de 
explicar? Pronto, eu sinceramente... 

Pronto, estava, bem estruturadas sem presunção, não é, sem haver assim uma 
cátedra lá em cima e depois os outros cá em baixo que tinham de participar, tal e 
coisa. Não, portanto, acho que o que me interessou é que correm de uma forma 
agradável. 
Sem separação quase entre formandos e formador. 

... tirando uma ou outra sessão que achei que... não leve tanto interesse. 
(...)eu sei que houve uma ou duas sessões que eu fiquei assim um bocado 
incomodada. Incomodada não achei que pronto, uma delas foi uma em que se viu um 
vídeo. Que é um tal vídeo que já não posso dizer sobre que era, porque não me 

PART+ 

AA+ 

SP 
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lembro. E outra, sei que no final da acção comentei isso: " tirando dois dias que 
achei que estive aqui a encher um bocado o tempo, achei super bom! " 

Por vezes, achei que os registos não estavam muito claros... REG-

[Os registos] Não, isso a mim não me causou nenhum problema. REG+ 

Acho que ajuda. O que eu acho é que houve alturas em que o registo não era... 
como é que eu hei-de dizer... - pronto, seria um que daria para todos mas que 
poderia ter algo de mais pessoal e que poderia ter outras marcas que não REG-
aquelas.f...) 
Portanto, houve um registo, pronto eu lembro-me que houve um registo ( que houve 
algumas dúvidas) que me foi dado pela Lurdes em que tinha de um lado uma coisa e 
do outro tinha outra. 

Sim. Folhas de registo. Propriamente achei que aquilo serviram de base a todas e se 
cada um... mas à partida sei que também era mais difícil para nós... Mas podiam ter REG-
sido um pouco mais pessoais... 

Acho que sim [que foram positivos]. Aliás, eu quando dou aulas costumo fazer 
registos um bocado "à la balde ". Como é que hei-de explica? Nem sempre, na altura REG+ 
em que penso fazer o registo por vezes não sucede e não faço e depois quando acho 
que tinha ali a matéria toda para fazer um registo importante, acabo por... portanto, 
acho sempre importante o registo das coisas. 

PERCEPÇÃO DOS EFEITOS DA FORMAÇÃO 

Nível conceptual 

quer dizer, quando as pessoas não estão motivadas para um tipo de tema como este, 
geralmente vêm esse tema como só a questão do racismo. Portanto só de cor. A cor é jyjç 
que para eles, portanto, para eles a resposta... implementar um projecto desses é 
igual a um projecto que não deve existir dentro da escola, porque na escola não há 
meninos de cor. 

Porque as colegas acharam que, realmente não tem interesse na medida em que aqui **£ 
não há crianças de cor. O que me leva a crer que não estão minimamente 
sensibilizadas para um tipo de temática como esta. 

Pelo menos não tinha consciência, relativamente à prática de uma 
inlet-culturalidade... Portanto, fazia isso de uma forma completamente empírica, até 
talvez pela minha maneira de ser. Portanto, eu não parti do zero porque M r 
naturalmente eu sou assim. (Riso) Portanto, nasceu comigo e mantém-se comigo. 
Mas, muito sinceramente, fazia-o da forma mais empírica deste mundo. Nem nunca 
imaginaria que isto pudesse levar a um estudo mais científico, mais, mais... vamos lá, 
mais rico. Só depois de me inserir no projecto é que me comecei a dar conta que 
realmente as coisas podiam... 
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Quer dizer, eu sempre que posso - mas isso, mete-me muita impressão esse tipo de MC 
comportamentos. Quer dizer, não posso admitir, e isso digo-o e assumo-o, estou farta 
de o assumir publicamente embora muitas vezes as colegas me digam..., e neste caso 
me digam que, como eu não tenho turma, não devo falar. 

Quer dizer, o projecto em que participei ajudou-me a ver que aquilo que MC 
naturalmente tinha em mimpodia-se fundamentar muito mais, podia ter... 

Nível das práticas educativas 
Eu sinceramente tentava implementar aquele projecto que contemplasse todos os alunos MPE 
de... que fosse de inter ctilturalidade, simplesmente é quase impossível fazer..., 

Pronto, depois verifiquei que não era o " zero " em que esta\>a mas, pelo menos, 
passei a ter uma consciência muito mais viva, passeia ter uma consciência mais forte, 
de que estava no bom caminho, embora pudesse fazer muito melhor. MrlL 
E ajudou-me afazer muito melhor. 

Relativamente ao caso que estudei, que no fundo acabava por ser mais do que um 
caso, mas o caso do menino que eu aprofundei mais, eu já praticava com ele um tipo 
de trabalho que preser\>ava as ideias dele, tentando mesmo que essas ideias, vamos 
lá, não fossem escondidas, que fossem divulgadas e aceites pela totalidade do grupo M * ^ 
- que era quase um para uma totalidade de uma turma de 25 alunos. Portanto, 
relativamente a isso, naturalmente eu já tive a preocupação de não pôr de lado, em 
nada, nem sequer de esconder a situação de ele ter uma doutrina diferente, ainda que 
repudiada. 

Eu já tentei, mais do que uma vez, vamos lá, abordar determinados temas, mesmo em 
reunião, relativamente à, vamos lá,... à preservação de determinados MPE 
comportamentos que são completamente..., que pareçam completamente sós. 
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SARA ESCOLA DO Io CICLO DO E.B. DO NORTE 

(No presente ano lectivo não está a trabalhar directamente com crianças) 

PREOCUPAÇÕES FACE À ACÇÀO EDUCATIVA 

Problemas 

Percepção da profissão 

PERCEPÇÃO DA DIVERSIDADE CULTURAL 
Aspectos da diversidade referidos 

Uma criança com problemas a nível familiar, digamos, emocionais, mas, por exemplo 
de uma classe social baixa, SO 

Situações de diversidade cultural na escola 

As diferentes maneiras de trabalhar a relação professor - aluno N 

[Há vários posicionamentos face aos alunos. Sim. E o aluno também reage... é 
diferente conforme o professor que tem. ]\ 
(...) E. Se calhar sem intenção. Mas como eu estou do lado de cá... 

Por exemplo: Uma criança com problemas a nível familiar, digamos, emocionais, 
mas, por exemplo de uma classe social baixa, digamos assim, para determinados ^ 
professores esse aluno é um aluno de canto. " Não aprendes, és burro, és este, és 
aquele... " - quer dizer não têm assim uma sensibilidade muito grande... em alguns. 
Embora, da parte do professor seja visto como bom, para o resto da turma. Quer 
dizer: " não vou prejudicar uma turma inteira por um aluno ". 

PERCEPÇÃO DA FORMAÇÃO 

Razões da adesão ao projecto 

No início fui assim um bocado digamos, influenciada pelas outras colegas. COL 

Depois, comecei apensar no projecto e que, se calhar até ia ter interesse. INT 

Temática 
No início andei assim...: "se calhar isto não é bem aquilo que eu pensava...". DIFT 

Depois, gostei. Sem dúvida. Comecei a entrar no projecto e achei interessante. 
Bastante interessante. E agora continuava porque penso que o próprio projecto INTT 
mexeu comigo e se calhar também modificou um pouco a minha maneira de pensar. 
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Foi óptimo e não digo isto para agradar. INTT 

Metodologia 
Gostei... da maneira como ele [projecto] foi desenvolvido. Acho que foi interessante 
aquele... nós próprios termos de descobrir o que, ao cabo e ao resto, estávamos a 
fazer. Não nos foi dado assim... eu, pelo menos no inicio, gostaria que me fossem 
dadas " dicas " : " Estás afazer isto e isto e isto ". E se tivesse sido assim, se calhar 
até nem teria tido o interesse que depois acabou por ter. 

Nós estarmos à descoberta e à procura, e estarmos nós próprias a tentar chegar a 
alguma conclusão... 

E... apropria monitora que Uníamos à frente que nos... sem dúvida. 
Porque se uma pessoa está ali com uma pessoa que não nos diz nada nem nos faz 
criar... O ambiente foi óptimo, sem dúvida. Os registos das outras colegas, as 
experiências vividas, o calor humano que ali se sentiu, pronto. Acho que tem... 

AA+ 

REG+ 

AA+ 

PART+ 

[O mais pertinente foi] Procurar sem saber bem o quê. Penso que se nos dissessem 
"É isto!", seria mais fácil. Mas por outro lado, sei lá. 

No início não percebi muito bem. No início não sabia o que andava afazer. 

REG+ 

DIFM 

PERCEPÇÃO DOS EFEITOS DA FORMAÇÃO 

Nível conceptual 

Este ano não estou com crianças e obsen>o mais... as crianças em si e depois, sem 
criar comparações, a que professor pertence... há... penso que... 
Bom, eu este ano obsen>o as crianças na cantina, no recreio e obsen'o os pais. 
E até a nível dos pais que têm cá filhos e que já tiveram outros professores e agora 
têm outros, a diferença... 

MC 

Só que eu penso que esse aluno [com dificuldades] tem tanto direito ou mais do que a MC 
turma toda. 

[O projecto ajudou] Ver a criança com outros olhos. 
Embora, vamos lá a ver, eu nunca fiz discriminação, ou melhor, pensava que não 
fazia, se calhar até... até estava afazer sem... Agora, sem dúvida, eu olho de outra 
maneira para os meninos. 
(...) E vejo os problemas... digamos, estou mais sensibilizada. Sim, até para [ver as 
práticas de] os professores. 

MC 

Nível das práticas educativas 

Olhe, havia uma colega que trabalhou connosco que eu não tinha... muita confiança 
com ela. Era uma colega que eu considerava assim... um bocadinho diferente de nós MPE 
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e, pronto, se calhar era uma, pessoa com quem eu nunca iria trabalhar. Hoje se me 
perguntar qual colega eu iria buscar, em primeiro lugar, para trabalhar, eu iria 
buscar essa colega. Pronto, a nível de convívio, de trabalho de grupo, de, sei lá acho 
que é uma pessoa totalmente diferente do que eu pensa\>a. 



GRAÇA ESCOLA DO Io CICLO DO E.B. DO NORTE 

Percepção da profissão 

PREOCUPAÇÕES FACE À ACÇÀO EDUCATIVA 

Problemas 
. Ao nível da aprendizagem tenho níveis diversificadíssimos INS 

PERCEPÇÃO DA DIVERSIDADE CULTURAL 
Aspectos da diversidade referidos 
...pela professora de Apoio que me ajuda neste ano na aprendizagem, no apoio 
psicológico às crianças, ela relata-me casos desta criança que bradam aos céus. SO 

É uma criança que nem sequer quer ouvir o nome do pai ou do avô porque está 
marcado por outros motivos (é neto de um político muito conhecido e já falecido). (...) SO 
Não pela parte económica, mas por uma segregação social - pensa ele 

Situações de diversidade cultural na escola 

Eu tenho vários casos, este ano. Como já lhe disse, esta turma é uma turma muito 
heterogénea. A nível cultural também, o que me influencia bastante. 
Tenho um exemplo na sala. Tenho uma P. que é uma criança ft lha de pai alcoólico, um N 
pai drogado, irmãs prostitutas, que inclusivamente... ela tem uma linguagem que não è 
própria da idade dela, isto motivado pela situação que ela vive em casa. Já chamamos 
várias vezes a mãe. A mãe inclusivamente foi de tal maneira magoada e espancada 
pelo marido de tal maneira, que tem um filho que é um problema gravíssimo de 
cérebro que está cá. 

A mim, por exemplo, este L. é uma criança que ainda agora lhe falei nela. Pronto, ele 
acha que é diferente. Basta o nome do avô dele para o tornar uma criança 
marginalizada - como o avô foi um político... [ é neto de um político muito conhecido e N 
jáfalecido] 
Ele não quer que lhe chamem pelo apelido. Quer que lhe chamem só o nome dele. E se 
alguma pessoa lhe chama outro que não seja o nome próprio, ele sente-se revoltado, 
infeliz, agressivo até. Isto, por outras razões.. 
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PERCEPÇÃO DA FORMACÀO 

Razões da adesão ao projecto 

Olhe um desafio, pela diferença. Pronto eu nunca Unha, nos vários anos cursos de 
formação, acções de formação que fiz ao longo da minha vida profissional, vários 
foram, mas nunca nenhum tida sido tocado por essa parte -parte cultural. Seria para 
a área da matemática, da área do Português, ou, várias... educação física, até música. INTP 
Mas pela parte cultural, nunca ninguém me tinha tocado para esse aspecto. E, achei, 
como disse logo na altura, achei para mim um desafio. O que é que se pode estudar em 
relação a isto? O que é que isto nos pode dar?. 

Temática 
É um caso que até gostaria de aprofundar. Claro que eu não estou muito dentro, como 
não conheço esta criança desde o Io ano. Conheço-a a partir deste ano: o 4o ano. 
Mas, Seria um caso a apontar e era digno de estudo. (...)É um caso também de estudo. PERT+ 
Há vários. Pronto, eu neste momento é muito difícil assim apontar rapidamente. Mas 
que havia vários para se poder estudar este ano, acho que sim. E vários casos. 

Deu-me uma bagagem que... eu estou muito mais cansada, estou gasta, tenho a minha 
experiência Mas, se bem pensarmos, não é andando de um lado para o outro que a 
pessoa ganha experiência de vida. i m i 

Tenho pena, realmente, de não termos continuado porque foi... no fim desse curso - eu 
continuo a dizer curso e não foi curso nenhum - no fim dessa formação, desse 
projecto, que para mim acho que não foi um projecto completo. Eu acho que, naquela 
altura, no fim eu estava mais ou menos sensibilizada para começar. Eu demorei muito 
tempo. Se calhar fui péssima aluna... 
(...) Uma aluna da vida, do dia-a-dia (riso). Aquele bocadinho que eu aprendi, só no INTT 

fim é que eu disse " agora é que eu podia começar". 

Olhe talvez, no princípio era capaz de dar um bocadinho mais de literatura às pessoas. 
(...)Sim, aspectos teóricos. Porque eu senti-me um bocadinho a navegar durante as 
duas ou três primeiras sessões. Senti-me a navegar. Não sou uma grande estudiosa, DIFT 
mas quando me meto em qualquer coisa gosto de saber o terreno que piso. E ali eu 
senti-me a navegar durante um tempo. 

eu só estou a dizer... no início. A entrada naquele mundo estranho que nós estávamos 
dentro dele mas que não dominamos. Em teoria nós não dominamos. Nós dominamo-lo 
na prática, um bocadinho. Mas na teoria nós não conseguimos dominar. 
As nomenclaturas, aquilo tudo para nós é estranho. Se no princípio nos abrisse um 
bocadinho as portas, a dizer: " Olhem está aqui esta documentação. Leiam. Não DIFT 
vamos comentar, mas vamos pelo menos saber, aonde vamos navegar ". 
Nessa altura, digo-lhe uma coisa, penso que se calhar... 

eu senti-me desapoiada. Porque não tinha nada a que me agarrar a não ser o que se 
falava lá e depois não trazíamos quase nada para casa a não ser casos... mas que nós 
já estávamos a vivê-los. (...)... Penso que devia haver qualquer coisinha... senti muita DIFT 
dificuldade. E se calhar, se tivéssemos esse bocadinho que, para mim acho que me 
faltou, se calhar eu tinha aderido muito mais rapidamente ao projecto. Tinha 
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percebido o objectivo com mais rapidez. 

Metodologia 
Muitos casos que se falaram lá. Muitos casos que se falaram, que eu sei que é verdade. 
Passaram por mim. Pronto, eu não sou de muitas palavras, como vê não falava muito. 
Porque achava que às vezes eram coisas tão simples que se passaram por mim " n 
vezes ao longo da minha vida que eu disse: " Mas eu falar nisto? Eu acho que isto nem PART+ 
é matéria para se falar, para se explorar ". Porque era de tal maneira banalizada, no 
sentido de muitas vezes me acontecer ao longo da minha vida, que eu penswa assim 
isto não é matéria para se poder estudar, explorar " 
E hoje, acho que vejo de outra maneira. Hoje já vejo isto sob outro aspecto. 

... mas foi aquela paragem, aquela tomada de consciência, aqueles casos que se PART+ 
ouviram, e a maneira como A, B ou C, até na sua própria explanação muito linear, 
muito simples, muito... muito elementar... pequeninas coisas que eu disse assim "que 
engraçado". 

Coisa que no primeiro apanhado de surpresa ( nunca tinha trabalhado nesta área, DIFM 
nunca ninguém me tinha falado sobre o aspecto cultural. (...)Nunca me chegou essa 
mensagem . Não quer dizer que eu tenha actuado ao longo da minha vida.... 

Olhe, o aspecto com que a nossa professora ( não me chame professora ) , formadora 
nos expunha a problemática. A maneira como conduzia, a subtileza, porque não é 
fácil, penso eu. No fundo estcr\>a a trabalhar com pessoas mais velhas. Não é? O factor AA+ 
idade às vezes também conta para nos afastar ou aproximar das pessoas. Mas a 
maneira como nos conseguiu acarinhar, nos conseguiu prender ao tema. A maneira 
subtil e de paciência ao mesmo tempo -porque acho que teve imensa paciência. 
Eu para mim foi o factor chave do sucesso da aprendizagem. Foi, para mim a chave 
principal foi isso. 

Mas, repare. Eram interacções, não eram com pessoas muito formadas, muito 
conhecedoras, muito sabedoras. No fundo, éramos todas quase no mesmo plano. 
Trocávamos algumas impressões, umas entre as outras. Mas aquela acção foi 
conduzida de tal maneira... tão amparada e tão torneada, que nós entrávamos sem 
esforço nos temas, embebíamos neles e pronto... sabíamos, percebíamos perfeitamente. 
Se nos aparecesse uma monitora, uma formadora, uma orientadora arrogante, AA+ 
professora! Ela lá em cima e nós cá em baixo, eu estava convencida que mais de 50%, 
muito mais de 50%, do universo daquela turma, tinha desistido. Esta é a minha 
análise. Acredite. Não sei se estou certa se estou errada. 
(...) Esta é a minha análise. E não só minha porque já falei sobre isto com outras 
colegas e, não haja dúvida, a pedra fulcral do sucesso daquele projecto foi a 
orientadora. PART-

...os registos quanto a mim - eu vi o meu e pouco mais vi porque fiz o meu sozinha - aí 
está. 

, Eu acho que no fim é que nós devíamos começar. Se aquele, pronto foi o que... mas se 
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tínhamos tido mais algum tempo, embrenhássemos mais um bocadinho, naturalmente REG+ 
que faríamos uns registos mais completos, mais elaborados, mais profundos. Eu acho. 
Muito mais profundos. 

As vezes deixava-me um bocado confusa. No início do projecto!(...) Não sabia muito 
bem o que aquilo queria dizer. E o que havia de registar. Tive dificuldades em 
perceber o que era pedido. Pronto, ás vezes falava com A ou com B e pronto. Passava DIFM 
um bocadinho à frente mas sempre com alguma dificuldade. Isto mais no princípio. 

[O facto de registar] Ajudou bastante. 
Senão... no fundo acabávamos por ficar, por ter as coisas muito diluídas. Ao passo que 
os registos ajudavam realmente a interpretar determinadas situações, a conhecê-las, a REG+ 

falar sobre elas. 

PERCEPÇÃO DOS EFEITOS DA FORMAÇÃO 

Nível conceptual 
E que me deu bastante... acho que foi muito, para mim porque não tinha bagagem 
nesse campo, e que me tem ajudado. E ainda há bocado quando falava isto com a 
professora de apoio, eu gosto destas crianças, muito. (...) O facto de eu Ter feito um M 
curso que me abriu outros horizontes. Que me fez ver a situação de outra maneira, se 
calhar tem-me ajudado, este ano, a conduzir estas crianças sob outro aspecto. 

Coisas que para mim eram banalizadas, passava por cima disto e hoje vejo-as de outra 
maneira. Sou capaz de ir ao encontro delas de outra maneira. Torneá-las de outra M 
maneira completamente diferente - que foi realmente o curso que me deu isso. 

Nível das práticas educativas 
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INÊS COLÉGIO DO SOL 

(Este ano encontra-se envolvida em outro projecto dentro da mesma temática) 

PREOCUPAÇÕES FACE À ACÇÀO EDUCATIVA 

Problemas 

Percepção da profissão 

outras colegas que vêm de escolas com meios mais desfavorecidos ( em termos 
económicos, sociais, etc. ) e apresentam uma realidade muito diferente com que eu, para 
já ainda não me confrontei. Para já... posso vir a confrontar-me. O mais provável ê que 
venha. Assim, já estou mais atenta, não é? 

PERCEPÇÃO DA DIVERSIDADE CULTURAL 
Aspectos da diversidade referidos 

Muita diferença entre as crianças que têm um nível social bom as meninas internas. 

Situações de diversidade cultural na escola 

Eu acho que as situações [entre os alunos] são mais ou menos idênticas. Continua 
a haver assim minta... Como é que se diz?... Muita diferença entre as crianças que 
têm um nível social bom as meninas internas. Acho que até quanto mais, por 
exemplo, os alunos vão crescendo, acho que isso ainda se acentua mais. O que eu 
noto é que as crianças já não têm vergonha de dizer aquilo que pensam, não é? E 
então se alguma coisa as incomoda elas dizem mesmo e às vezes se calhar, é um 
discurso que já trazem de casa, não é? Eu vejo assim, às vezes os meus alunos, 
mesmo as próprias internas que às vezes tratam os meus alunos de uma forma muito 
rude. Eu acho, se calhar é porque elas próprias sentem isso - nos refeitórios 
continua a ha\>er... - são elas que servem à mesa, não é? Não mudou nada. São os 
miúdos que pedem para servir os rissõis, seja o que for, não é? O que falta... E ás 
vezes eu vou pedir qualquer coisa e elas... se falta um garfo, tenho de ir pedir a 
alguém, e eIsa fazem logo assim, uma cara feia... porque acham mesmo... e realmente 
estão a servir. E se calhar acham que não deviam. 

Em relação à sala de aula... hoje por acaso até aconteceu uma coisa engraçada. 
Foi assim: um aluno meu tinha no teste a palavra " enegrecido " que era: " as casas 
tinham ficado enegrecidas... " e eles não sabiam o que queriam dizer e eu tentei fazer 
compreender que vinha da palavra " negro " e depois uma das perguntas que tinha 
na parte da interpretação do texto era fazer uma frase com a palavra " enegrecido " 
e então houve uma aluna que escreveu : " Em Lisboa há muitas pessoas enegrecidas 
". Pronto. E depois eu disse: " Então porque é que estás a dizer isto? E vira-se assim 
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outra " Ah! Porque em Lisboa há muitos pretos! " . Aquela ideia assim de... E eu 
disse " E enegrecido o que quer dizer? " Expliquei-lhes que vinha de " negro " que 
queria dizer escuro e que as pessoas negras, não é, não ficam escuras com o tempo. 
E elas até acharam. Rimo-nos todos um bocado. Lá está, para tentar ver que em 
Lisboa, no Porto, seja lá onde for que há muita diferença social... pronto foi assim 
esta situação... foi assim caricata. Pronto. 

PERCEPÇÃO DA FORMAÇÃO 

INTP 

Razões da adesão ao projecto 

Acho que foi o tema. 0 tema é muito actual. Fala-se muito. E mesmo agora nos 
meios de comunicação, acho que estamos sempre a ser bombardeados com este tipo 
de assuntos. A... discriminação racial, a diferença de culturas, a abertura a novas 
culturas e agora com a TV Cabo e com... não é? Tudo isso. Parece que não mas, nós 
queremos sempre conhecer mais (e acabámos por conhecer coisas boas e más). 

E acho que também é... Porque são temáticas que foram pouco abordadas quando 
eu fiz o curso, mas que ainda estão assim muito "quentinhas". Ainda estão muito 
"fresquinhas", digo. Se tivesse sido há mais anos, se calhar... nem me interessaria 
muito. 

uma realidade muito diferente com que eu, para já ainda não me confrontei. Para já... 
posso vir a confrontar-me. O mais provável é que venha. Assim, já estou mais atenta, 
não é? 

ACT 

Temática 

... Mas eu acho que a própria temática não é enfadonha. Não é? Se fosse, se 
calhar era diferente. Mas... eu gostei. 

INT 
T 

Metodologia 

Eu acho que é assim... eu acho que é tudo: haver diálogo - o diálogo é muito 
importante. Porque uma escola conta uma coisa, outra conta outra, uma vivência e 
nós ficamos sempre a aprender. Não é? Mesmo... pronto, eu por acaso comecei logo PART+ 
a trabalhar num colégio em que o ambiente sócio - cultural é favorecido mas outras 
colegas que vêm de escolas com meios mais desfa\>orecidos ( em termos económicos, 
sociais, etc. ) e apresentam uma realidade muito diferente com que eu, para já ainda 
não me confrontei. (...) 

E acho enriquecedor esse tipo de diálogo. E depois é o "trabalho de casa ".Ao 
princípio nós ficamos muito perdidos que não sabíamos por onde começar mas REG+ 
depois, uma traz qualquer coisa e outra, outra... 

Aos registos. Registos escritos e não só...e áudio. Parece que... obriga-nos mesmo 
a trabalhar... mas eu acho que é por gosto. Não é aquela obrigação. E um " trabalho REG+ 
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de casa " mas é feito com gosto mesmo. Eu acho que o resultado é sempre bom, eu 
acho. (...JfOs efeitos são positivos?] Sim! Sempre, sempre. 

... Gostava de ter tido mais bibliografia . Isso gostava. Porque eu na altura até 
comprei os " Diários de aula " e li-o todo. Mas foi assim de fio a pavio. Li-o num DIFM 
instante. Porque eu senti mesmo necessidade. Depois quando comecei a lê-lo achei 
que fazia mesmo falta. Não tinha noção disso. (...) Se bem que deram alguma. Mas 
assim... eu acho que é só isso. Eu gosto muito de 1er e estimula - me muito mais a 
leitura. 

INTM 
Eu acho que eslava tudo muito bem. Não era nada enfadonho. Quando uma 

pessoa fica só a ouvir e não participa... ou... ou 

Primeiro, pronto houve uma certa orientação. Todos nós precisávamos dessa AA+ 
orientacão. E tivemo-la. E depois, pronto, foi assim um bocado como " lançar os 
dados " e depois nós fomos dando o nosso contributo. Eu gostei muito. Muito mesmo. 
Da sua parte esteve sempre aberta e disposta a... 

PERCEPÇÃO DOS EFEITOS DA FORMAÇÃO 

Nível conceptual 

Eu acho quefaz-nos mesmo pensar e reflectir mesmo como professor. Uma pessoa 
vê... é muito difícil ser imparcial, ou ser justa. E uma pessoa fica logo apensar nisso. 
Que ás vezes nós chamámos à atenção por uma coisa que se formos a pensar 
realmente no fundo que estamos a ser injustos. Porque nós não somos todos iguais. MC 
Todas as crianças mesmo com as mesmas idades com o mesmo " bom ambiente 
familiar " são todas diferentes. E se calhar, nós não respeitamos sempre essa 
diferença. E se calhar vou tentando sempre que eles sejam tão iguais quanto eu; tão 
iguais a mim... sem dar por isso. 

(...) Sim fquestiona-se muito mais]. Muito mais. 

No dia-a-dia estou sempre a pensar nisso. Se calhar se não tivesse estas acções de 
formação, eu ia esquecendo com o tempo, como tudo. Assim há um reforço e positivo. M Ç 

Nível das práticas educativas 
...este ano até estamos envolvidas num projecto assim mais... que toca muito nesse 

aspecto da diversidade, por causa da campanha de Natal 
(..JPronto, nós... o projecto da área - escola é " a paz no mundo ", como é?... " 

novo milénio, milénio da paz ". E então começamos logo com a campanha de Natal, 
por pedir aos alunos que recolhessem em casa, que os familiares... do lápis, do MPE 
caderno, da borracha, ( mais não ) para, enviarmos para as crianças necessitadas, 
de Angola. Mais em Angola, porque as irmãs, o colégio, fazem muitas viagens a 
Angola e vão ajudar e ver e têm lá casa. Pronto. E é um bocado nesse sentido. Agora 
o que aconteceu foi que a irmã nos trouxe... Foi lá. Deu aos miúdos o material que 
tínhamos colhido, e que ate foi bastante e depois trouxe fotografias que por acaso 
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nós já mandámos agora - com este projecto da faculdade - já mandámos para a 
Estónia. Para mostrar o que vamos fazendo face à diversidade, não é? Não só nos 
países da Europa envolvidos no projecto, mas com os outros também. 
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ANA COLÉGIO DO SOL 

NOTA: Este ano encontra-se envolvida em outro projecto dentro da mesma 
temática 
(Esteve muito ansiosa devido à presença do gravador) 

PREOCUPAÇÕES FACE À ACCÀO EDUCATIVA 

Problemas 
Ela ás vezes, aparece toda marcada e eu vejo que aquilo é de tareia. E pronto. 

Quando eu sou meiga com ela, ela abusa. Se eu sou ,má, ela fica insuportável: bate PSI 
com o pé, começa a berrar, pronto e destaca-se... 

no início do ano, era um choque tremendo porque ela fala mesmo à " Poerto " e os j)\\ 
colegas riam-se imenso, gozavam imenso com ela. E ela diz asneiras, os outros colegas 
ficam chocados. 

Percepção da profissão 

Porque eu não vou estar num colégio sempre, e porque na nossa profissão acho que 
vamos ter sempre muita diversidade pela frente. E penso que cada vez mais. EP 

PERCEPÇÃO DA DIVERSIDADE CULTURAL 
Aspectos da diversidade referidos 

uma situação muito idêntica à do ano passado SO 

Este ano veio uma aluna que, embora não tendo nenhumas ao nível cognitivo, de 
aprendizagem, (é boa aluna) mas afasta-se muito dos colegas, pelas vivências, pela EV 
maneira de falar, pela educação... 

Pronto... no início do ano, era um choque tremendo porque ela fala mesmo à " Poerto " 
e os colegas riam-se imenso, gozavam imenso com ela. E ela diz asneiras, os outros COD 
colegas ficam chocados. 

Depois está sempre a falar na avó. Ela vive com a avó e os colegas não entendem EV 
porquê. Estão sempre a perguntar-lhe se não tem pai, se não tem mãe... Pronto, é essa 
situação porque ela não se consegue mesmo integrar... 

. E aqui há tempos eu soube que ela era da I.U.R.D. e há ali qualquer problema REL 
familiar... 

Acho que tem muito a ver com a educação que tem tido. Porque a avó é uma pessoa 
educada, assim muito calma. A mãe também, já reparei nisso. A avó diz que ela o que EV 
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tem de mau que herdou dopai. 

Situações de diversidade cultural na escola 

Como o colégio é particular a turma é um pouco homogénea. E sempre que vêm alunos 
de novo, "destoam" . Portanto, o aluno que eu tinha no ano passado e que "destoava" N 
Saiu porque reprovou. 

Pronto... no inicio do ano, era um choque tremendo porque ela fala mesmo à " Poerto " 
e os colegas riam-se imenso, gozavam imenso com ela. E ela diz asneiras, os outros N 
colegas ficam chocados. 

E aqui há tempos eu soube que ela era da I.U.R.D. e há ali qualquer problema 
familiar... Eu acho que a avó é que é fanática pela I.U.KD. e,foi apropria avó que me N 
disse que ela, a miúda, que tinha tudo de mal o que uma pessoa pode ter. Que é 
mentirosa, que rouba, que mexe, que é mal educada. A própria avó disse isso. E eu acho 
que devem ser lá as "forças" da I.U.R.D., que fazem com que as miúdas sejam o bode 
expiatório de casa. È como se tivessem ali o diabo. Eu vejo as coisas assim. Porque 
batem-lhe imenso. 

... Eé essa a situação que... porque os outros são todos muito... não há assim nada O 
de relevante. 

PERCEPÇÃO DA FORMAÇÃO 

Razões da adesão ao projecto 
Porque eu não vou estar num colégio sempre, e porque na nossa profissão acho 

que vamos ter sempre muita diversidade pela frente. E penso que cada vez mais. E 
devemos mesmo estar preparados para recebermos a diferença com a diferença e não INTP 
com a indiferença. Aquilo de que falámos no ano passado, que as vezes o tentar fazer 
com que tudo seja igual acaba por ser muito pior. Acabámos por vincar mais a 
diferença. 

Temática 
Foi desenvolver... como é que eu hei-de dizer , foi mesmo o ficar alerta... foi a 

temática em si, foi o trabalho que fizemos. INTT 

Mas gostei. Gostei do tema... INTT 

Eu isso penso que começando um projecto que depois dá sempre vontade de ter JNXJ 
outro porque enriquece bastante. (Este ano encontra-se envolvida em outro projecto 
dentro da mesma temática) 

Metodologia 

Embora fosse muito espaçado... SP-
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Porque por serem muito espaçadas acho que se torna um bocado... começa-se a deixar 
um bocado de lado. Não se está sempre a "recarregar as baterias ". SP-

Que estava muito bem [a metodologia]. Embora esse espaçamento também faça 
parte da metodologia portanto... mas agora de resto, o trabalho partia de nós. Não 
era imposto. Nós é que tínhamos que pesquisar e andar ah assim... Como andámos, REG+ 
no início todas, que não sabíamos bem... o que íamos fazer. Mas aprende-se mais 
quando somos nós a descobrir do que... 

Sim e que vai ser útil, penso que sim [o trabalho de registo e de análise]. Até 
porque eu estou a pensar fazer um caderno com uma grelha do género. REG+ 

PERCEPÇÃO DOS EFEITOS DA FORMAÇÃO 

Nível conceptual 

E devemos mesmo estar preparados para recebermos a diferença com a diferença 
e não com a indiferença. Aquilo de que falámos no ano passado, que as vezes o tentar MC 
fazer com que tudo seja igual acaba por ser muito pior. Acabámos por vincar mais a 
diferença. 

Pois, eu acho que a reflexão - eu sempre fui muito autocrítica - mas agora acho 
que estou mais receptiva... Não é receptiva, mais alertada para certas coisas. Lá MC 
está! Não faço os registos mas faço o registo mental, em casa, à posteriori. 

Para já foi isso mesmo de aprender a registar, ter aquelas " grelhas "já como MC 
exemplo para outras situações futuras... 

Nível das práticas educativas 

[Alguns dos aspectos abordados no âmbito do projecto EDUCERE no ano 
anterior está actualmente presente no trabalho que desenvolve?] Nem sempre. Não. 
Eu reconheço que não porque, mesmo com as diferenças de aprendizagem, eu ás CPE 
vezes esqueço-me completamente da teoria e das coisas bonitas e, quando dou conta, 
estou a berrar, porque não percebem, ejáéa terceira vez que estou a dizer a mesma 
coisa e ainda não entenderam e depois... 

As vezes dou conta. Outras vezes dou conta só passado um tempo e, depois, fico a 
pensar que tenho que ter mais calma, que nem todos têm o mesmo ritmo de MPE 
aprendizagem. E não posso estar... acabo por diminuir,... não é? 

E depois, agora com esta turma não, mas quando iniciar uma nova turma queria 
fazer uma coisa deste género, do início... Pronto para ter atenção e ver logo de início MPE 
quais as diferenças que me aparecem e estou apensar usar as grelhas de análise... 

164 



MARIA COLÉGIO DO SOL 
NOTA: Este ano encontra-se envolvida em outro projecto dentro da mesma 

temática 

PREOCUPAÇÕES FACE À ACÇÀO EDUCATIVA 

Problemas 

Percepção da profissão 

Nestas idades, no primeiro ciclo é que se... não é informar, mas que se ajuda um bocado 
a moldar... eu às vezes penso o que é que os meus alunos serão no futuro, daqui a muitos SI 
anos, porque eu acho que tenho uma influência muito grande neles. 

E eu vou explicar porquê: porque eu acho que nós ligamos a televisão olhamos à nossa 
volta e vemos escolas um bocado assim como as colegas traziam para aqui. E no tipo de 
escola em que eu estou não se vê tanto. Quer dizer, não se fala tanto. E acho que, se E P 
calhar porque eu noto que, às vezes, quando nós falávamos notava, "ai sim?", e estes 
comentários de quem realmente não sabia se calhar que existiam realidades assim. 

PERCEPÇÃO DA DIVERSIDADE CULTURAL 
Aspectos da diversidade referidos 

em relação aos "pobrezinhos ", aos " coitadinhos "porque , como elas não têm bem 
a noção das dificuldades para determinadas coisas ( quando pedem normalmente têm SO 
sempre tudo)... 

Porque me apercebi que a diversidade há de muitas... Eu acho que a ideia inicial, 
pelo menos que eu tinha, é que a diferença entre rico pobre, entre sei lá, branco 
negro, cigano/ branco... Mas dentro de uma turma que parece homogénea, claro que 
há diversidade porque somos todos seres diferentes 

Situações de diversidade cultural na escola 

... penso que talvez alguns comentários... não uma situação específica mas alguns 
comentários que saem naturalmente da boca das minhas crianças (riso) em relação ]y 
aos " pobrezinhos ", aos " coitadinhos " porque , como elas não têm bem a noção 
das dificuldades para determinadas coisas ( quando pedem normalmente têm sempre 
tudo)... 

eh... è mais, no meio em que eu estou é mais nesse aspecto não é assim uma 
situação muito flagrante porque isso acho que nunca deparei assim com nenhuma. ° 
Porque é um meio um bocado homogéneo. 

Mas... são determinadas situações de "coitado"... Hum... um bocado de... 
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usávamos um termo o ano passado... Paternalismo! Sim! É isso! É mais isso, nessa N 
base. 

Porque de resto... como é assim um bocadinho homogéneo não... grandes, assim 
grandes diferenças que se note assim a diversidade cultural, não se nota muito. Não se O 
nota. Mas... 

PERCEPÇÃO DA FORMACÀO 

Razões da adesão ao projecto 

Foi o tema. Sem dúvida. 
Porque acho que... é assim, o tema porque estou nesta profissão porque se calhar se 
estivesse a dar, não sei, (isto também o projecto era só para educadores e professores 
do primeiro ciclo) mas eu como tenho a licenciatura ejá dei aidas ao segundo ciclo, INTP 
penso um bocado também em termos do segundo ciclo e o que eu acho era que se 
estivesse no segundo ciclo, se calhar, ouvisse alguém a falar nesta acção, se calhar 
não me inscrevia. (...)E acho que, ver uma acção destas com este tema e deixar 
passar... quanto mais não seja pela formação pessoal deles. Acho que é importante 
até porque os nossos livros não dizem nada. Aliás os livros dizem... acho que vão um 
bocado contra este tema. 

Temática 

E acho que, ver uma acção destas com este tema e deixar passar... quanto mais não seja 
pela formação pessoal deles. Acho que é importante até porque os nossos livros não PERT+ 
dizem nada. Aliás os livros dizem... acho que vão um bocado contra este tema. 

Só que, lá está, é difícil por numa situação concreta, porque não tive nenhum 
caso... mesmo uma das dificuldades que eu pensei que poderia ter no início do 
projecto foi essa. Foi ouvir as colegas que participaram que têm meios muito 
heterogéneos e o nosso não é. 

Metodologia 
Eu gostei muito da parte prática (se é que se pode chamar a uma parte prática e a 

outra teórica) gostei bastante quando tentávamos desenvolver um bocado... Porque 
acho que também é importante. Só prática ou só teórica acho que não funciona... 
Porque se fizermos só prática acabámos por cair, se calhar, no erro de não pensar 
naquilo que estamos afazer. 

A parte prática, são os lais vídeos, as cassetes, os registos...(...) Ajudaram, ajudaram 
sem dúvida alguma. 

E acho que se fosse só prática, só os registos, como nós damos aulas diariamente, se 
calhar passava um bocado e acabávamos por não reflectir e passado como um dia de 
aula... limitando-nos a tomar notas...e tendo os encontros aqui, tendo aparte também 
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um bocadinho teórica, e reflectindo em grupo, acho que ajuda. 

Para já porque fiquei a conhecer outras realidades diferentes da minha. E depois 
também posso dar a conhecer outras realidades. E o facto de fazer os registos... É o 
meu trabalho, é a minha prática. É só uma questão de passar... Porque eu notei que 
havia alguma confusão no inicio nesse projecto, para passar... 

E eu, a minha confusão era só: " será que eu tenho diversidade ". Nunca no aspecto 
de fazer o registo. 

Eu acho que o mais importante do projecto foi a troca de ideias. Principalmente 
entre nós e a L.. Eu acho. Porque eh... eu acho que se calhar nós (não sei se estou 
correcta no que vou dizer ) mas se calhar nós transmitimos mais às colegas do que as 
colegas a nós. E eu vou explicar porquê: porque eu acho que nós ligamos a televisão 
olhamos à nossa volta e vemos escolas um bocado assim como as colegas traziam 
para aqui. E no tipo de escola em que eu estou não se vê tanto. Quer dizer, não se 
fala tanto. Eacho que, se calhar porque eu noto que, às vezes, quando nós falávamos 
nota\>a, "ai sim?", e estes comentários de quem realmente não sabia se calhar que 
existiam realidades assim. Ou, se calhar, sabiam mas... Eu também acho que, se 
calhar isto não é correcto, lá está, mas eu acho que é raro... Acho que participam 
mais as professoras do público do que as professoras do privado. 

E daí, eu pelo menos sinto que foi mais importante a troca de ideias que tivemos 
com a Lurdes... Não estou a des\'alorizar o que as colegas trouxeram mas como são 
coisas que se ouve mais, que se vê mais ou que se debate mais... mas foi sem dúvida 
importante. 

Eu gostei... Se calha?:., assim... no geral não mudava grande coisa. Pronto, se 
calhar por as sessões menos espaçadas... (...) Talvez um aspecto ou outro como eu 
disse: por menos espaçados ou fazer mais as sessões individuais, mas... 

Se calhar, a dada altura tivemos encontros individuais... 
(...)Se calhar fazer mais isso, porque a dada altura isso é mais importante... Mas 

acho que no geral não mudava porque achei que estava bem. Pelo menos era o que 
eu esta\>a mais ou menos à espera. Dava-nos uma certa liberdade para fazer os 
registos. Sabíamos que tínhamos apoio se fosse preciso, para tirar dúvidas ou isso e 
ao início tivemos aquelas sessões em conjunto para esclarecer. Acho que estava bem. 
acho que não mudava nada. 

PART+ 

DIFM 

AA+ 

PART+ 

AA+ 

SP-

AA+ 

PERCEPÇÃO DOS EFEITOS DA FORMAÇÃO 

Nível conceptual 

Que se calhar antes desta acção não estava tão atenta porque acho que é um 
bocado... esse tipo de comentários acontece um bocado na nossa sociedade também 
e, se calhar, se eu não tivesse tão alerta devido à acção, às acções que faço, deste 
tema, acho que também me passava, um bocado, como uma coisa natural, porque 
acabo por ser um bocado apanhada no meio daquele meio e a sociedade também é 

MC 
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uni bocado assim, was tento sempre..., sempre tentei..., mas agora... sempre disse... 
sempre fiz um comentário: " não ê assim... " ou tentar levá-los a chegar à... a ver 
pelo menos outra forma de pensar. Não encaminhá-los para isso, mas pelo menos 
dar-lhes uma porta aberta para crescerem lá. Só que acho que dantes fazia 
automaticamente sem pensar, sem reflectir. 

Sim nos manuais. Porque por exemplo os manuais de estudo do meio, tirando 
algumas excepções que começam a aparecer agora, têm desenhos todos iguais, 
mostram assim... não é todos iguais, mostram sempre as mesmas coisas. Por 
exemplo, fala-se de uma pessoa de cor e aparece sempre uma pessoa de cor mas 
assim num meio muito pobre, com muita gente à volta, não mostram uma pessoa de 
cor bem sucedida, de uma determinada imagem... Quer dizer, acho que há falhas nos MC 
manuais. E se as falhas existem nos manuais, e já que os manuais não mudam para 
já, ou só aparece uma ou outra excepção, menos nós... 

[Os aspectos abordados no âmbito do projecto EDUCERE, o ano passado, estão 
actualmente presentes no trabalho?] Acho que em tudo. Eu acho que é em tudo. Não 
só dentro da sala de aula mas dentro da própria instituição. Acho que o facto de... e 
mesmo também tirando o aspecto da minha vida profissional, também na minha vida 
pessoal, eu acho que reflectir sobre estes temas não me ajudou só profissionalmente. jyjç 
Eu acho que foi em tudo. Pequenas coisas. Uma pessoa até é capaz de ver isto, e se 
calhar dantes não pensava e agora pensa numa determinada atitude, é capaz de 
questionar quando vê determinada atitude que se calhar dantes não questionava. Não 
só na sala de aula, mas principalmente na sala de aula. 

Porque me apercebi que a diversidade há de muitas... Eu acho que a ideia inicial, 
pelo menos que eu tinha, é que a diferença entre rico pobre, entre sei lá, branco 
negro, cigano/ branco... Mas dentro de uma turma que parece homogénea, claro que 
há diversidade porque somos todos seres diferentes. E acho que - eu sempre disse " 
todos diferentes, todos iguais " - mas não no sentido que agora penso. Porque na 
mina turma tenho 26, mas 26 todos diferentes. Eu se calhar antes dizia isto sem 
pensar bem naquilo que dizia e achava " se calhar no fluido são todos parecidos "... 
E agora é diferente! È uma atitude diferente perante a palavra diversidade que acho 
que é a palavra mais marcante do projecto. (Riso) 

Nível das práticas educativas 

Sim, e mesmo em relação aos tais... se calhar é um bocadinho difícil eu estar a dizer 
assim, porque eu lhe disse há bocado não há nenhuma situação especifica. São estes 
os comentários... E eu não deixo passar nunca um comentário que me pareça um MPE 
bocado estereotipado ou um bocado assim... não deixo passar... Não é levá-los a ver 
da maneira que eu vejo. Não é isso de forma alguma. É dar-lhes a possibilidade de 
verem também de outra forma. Deixar em aberto: mas será que é assim? Mas será 
que isto também não é bom. Só conheces... E dantes eu acho que fazia isso mas fazia 
de uma forma automática e não tão desenvolvida. E agora não. Agora parece que 
ganhei um certo "faro " e acho que até às vezes sou um bocado de mais mas não 
consigo deixar passar, agora. 
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ANEXO 7 

Análise dos documentos de avaliação do processo 
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ANÁLISE DO DOCUMENTO 1 DE AVALIAÇÃO DO PROCESSO 

DATA: Fevereiro / 99 

Instituição: Colégio do Sol 

PERCEPÇÃO DA FORMAÇÃO 

Temática 

Metodologia 
(...) depois defeitos os registos escritos (ou gravados) de práticas educativas e depois 
ainda de se fazer uma auto-reflexão/crítica desses mesmos registos, será mais fácil REG+ 

mudar determinadas atitudes/estratégias que nem sempre são as mais adequadas a 

determinado contexto escolar. (Inês) 

[Aspectos mais interessantes até ao momento] A troca de diferentes experiências 
PAR I + 

relativamente ao tema "educação intercultural" e a informação detalhada que nos foi 

dada sobre a importância do "diário " como registo de situações significativas. Este R E G + 

último ponto fez-me realmente reflectir sobre a forma de analisar as práticas 

educativas, uma vez que reconheço o meu desconhecimento, até então, da utilização do 

diário como instrumento de conhecimento e transformação de práticas educativas. 

(Inês) 

Considero de extrema importância que nos forneçam bibliografia sobre a temática A A 

abordada, como tem sido feito até agora. (Inês) 

Penso que só através do registo se pode reflectir sobre as práticas educativas, visto que REG+ 

se não houver registo, corre-se o risco de se esquecer determinados "pontos" 

(situações). (Ana) 

/Aspectos mais interessantes até ao momento] A reflexão sobre os diferentes contextos REG+ 

sociais e educativos que estão presentes na sala de aula; a troca de experiências com p A R T + 

outras colegas e o conhecimento da importância de fazer um diário de au la... (Ana) 

170 



(...) Penso que quando registamos as nossas práticas já estamos a pensar no que 
realizámos. Ao reflectirmos sobre o que fizemos, sobre a prática educativa, podemos 
melhorar a nossa conduta e avançar para a construção progressiva de uma prática REG+ 

pedagógica mais consciente e melhorada. (Maria) 

O diálogo, a troca de experiências das nossas práticas pedagógicas com as colegas que PART+ 

participam neste projecto, é o que até este momento me parece mais interessante. 
(Maria) 

Gostava que existissem trabalhos escritos e sessões com um pouco mais de 
desenvolvimento teórico, antes de trocarmos as nossas experiências da nossa prática SP-

educativa. (Maria) 

171 



ANÁLISE DO DOCUMENTO 1 DE AVALIAÇÃO DO PROCESSO 

DATA: Fevereiro / 99 
Instituição: Escola EB1 do Norte + Jardim de Infância do Norte 

PERCEPÇÃO DA FORMAÇÃO 

Metodologia 

Ao analisarmos os registos podemos melhor fazer um conhecimento de nós próprios e REG+ 
do grupo/alunos, o que nos irá ajudar na transformação das práticas educativas. Por 
vezes um apanhado oral não chega pois dilui-se com o passar do tempo. Ao PART+ 
compararmos situações, sempre descobrimos algo de novo. (Sara) 

[Aspectos mais interessantes até ao momento] A troca de experiências entre as pessoas 
envolvidas que nos levam a novos conhecimentos úteis no nosso dia-a-dia. (Sara) PART+ 

[O recurso aos registos] Pode e deve constituir um recurso bastante positivo REG+ 
nomeadamente quando torna possível um reformular das práticas educativas, obriga a 
uma reflexão. (Alexandra) 

[Aspectos mais interessantes até ao momento] Sensibilização. Repensar atitudes. REG+ 

(Alexandra) 

Considero que o recurso a registos é uma das práticas fundamentais para a REG+ 
transformação das práticas educativas na medida em que possibilita uma acção-
reflexão tornando mais consciente o nosso trabalho e a nossa atitude. (Carla) 

REG+ 
[Aspectos mais interessantes até ao momento] O desconhecido. O repensar. (Carla) 

Ao pôr no papel, ao registar uma situação observada, dialogo comigo e com o outro -
o papel - e aofazê-lo não esqueço os pormenores da situação, reflicto sobre ela, avalio REG+ 
a situação quanto aos seus aspectos positivos ou negativos, isto é, tomo consciência de 
toda a situação sem que algo me possa escapar. Se não o fizesse algo me escaparia. 
Além disso, pela reflexão posso inverter ou prosseguir a minha prática pedagógica, 
quebrando algumas rotinas. (Luisa) 

[Aspectos mais interessantes até ao momento] A tentativa de encontrar situações REG+ 
significativas relacionadas com a temática; a sua análise de uma forma aprofundada 
de forma a recontextualizar a minha prática educativa ou mesmo dar-me uma certa PART+ 
segurança à minha prática educativa na medida em que me permite reflectir com os 
outros sobre as situações problemáticas de cada um. (Luisa) 
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ANÁLISE DO DOCUMENTO 1 DE AVALIAÇÃO DO PROCESSO 
DATA: Fevereiro / 99 

Instituição: Escola EB1 do Sul + Jardim de Iníância do Sul 

PERCEPÇÃO DA FORMAÇÃO 

Metodologia 

Parece-me que com o recurso a registos de situações educativas o educador sinaliza 
mais facilmente os problemas, toma consciência deles, avalia-se a seu respeito. No REG+ 
fundo, responde a si próprio, sendo investigador e objecto de investigação. (Olga) 

Considero que o registo de situações significativas é um bom instrumento para o 
conhecimento e transformação das práticas educativas porque nos leva a reflectir no REG+ 
que se fez, permite uma análise fornecendo "feed-backs " que nos levam a uma 
mudança das práticas pedagógicas. Os registos Provocam uma auto-reflexão 
constante do professor. (Helena) 

[Aspectos mais interessantes até ao momento] O incentivo aos registos filmados; dos REG+ 
registos feitos analisar o que é mais importante, o que tem mais interesse para alterar 
as práticas educativas e os que têm interesse noutros aspectos. 
A inter-ajuda, principalmente entre as colegas da instituição (ir filmar a outras salas; PART+ 
corrigimos e criticamos a filmagem para aperfeiçoar a filmagem seguinte). 
A troca de experiências. (Helena) PART+ 

[O recurso a registos] Deve ser um hábito a criar logo a partir do início da carreira. REG+ 
Acho interessante a ideia de partilharmos os registos, salvo aqueles que achemos que 
devem ser confidenciais, com uma equipa que nos poderá ajudar a resolver algumas PART+ 
situações. (Francisca) 

Embora continue a achar difícil, o registo em vídeo tem-se mostrado interessante e REG+ 
permite-nos visualizar, além das situações com as crianças, a nossa própria actuação 
e sujeitá-la a uma auto avaliação e possível correcção. 
A partilha dos registos é para mim um ponto muito interessante. (Francisca) PART+ 

Penso que nos poderiam ser dados a ver alguns registos tecnicamente bem feitos para 
mais rapidamente corrigirmos a nossa própria técnica de registos em vídeo. DIF 
(Francisca) 

Os registos são uma memória do vivido da prática educativa. Servem como feed-back REG+ 
do percurso, trabalho de reflexão e análise. (Elsa) 

[Aspectos mais interessantes até ao momento] Trabalho em grupo - troca de PART+ 
experiências. Análise/reflexão dos registos das situações educativas. Uso dos 
audiovisuais (câmara de filmar) na sala de aula - Uso de um meio audiovisual muito REG+ 
pouco utilizado que causa alguma fricção na sala de aula. (Elsa) 
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ANÁLISE DO DOCUMENTO 2 DE AVALIAÇÃO DO PROCESSO 

DATA: 19/Abril/99 

Instituição: Escola EB1 do Sul + Jardim de Infância do Sul 

PERCEPÇÃO DA DIVERSIDADE CULTURAL 

Situações de diversidade cultural na escola 

(...) pouca diversidade entre as crianças e poucas situações dignas de serem relatadas O 
(ligadas ao projecto). (Francisca) 

PERCEPÇÃO DA FORMAÇÃO 

Temática 
Sinto que ainda não me integrei minimamente no projecto, penso que por dificuldades 
pessoais como falta de tempo, grande número de crianças na sala, pouca diversidade 
entre as crianças e poucas situações dignas de serem relatadas (ligadas ao projecto). 
(Francisca) 

PERT-

Metodologia 

Sinto que ainda não me integrei minimamente no projecto, penso que por dificuldades DIF 
pessoais como falta de tempo, grande número de crianças na sala, pouca diversidade 
entre as crianças e poucas situações dignas de serem relatadas (ligadas ao projecto). 
Estas dificuldades fazem com que vá adiando a transcrição dos registos e, DIF 
consequentemente, a integração no projecto. (Francisca) 

Gosto das sessões em que se ouvem outros intervenientes falar sobre uma diversidade PART+ 
de assimtos relacionados com as diferenças entre as crianças, mas sinto-me confusa e 
perdida. Não sei em que direcção caminhar neste processo. Talvez fosse necessário, a 
orientadora ir estruturando os avanços (ou não avanços) deste processo. (Mariana) DIF 



ANÁLISE DO DOCUMENTO 2 DE AVALIAÇÃO DO PROCESSO 

DATA: 19/Abril/99 

Instituição: Jardim de Infância do Norte 

PERCEPÇÃO DA FORMAÇÃO 

Metodologia 

Sinto-me com alguma dificuldade quanto aos instrumentos de pesquisa, DIF 
nomeadamente a manipulação do video, na medida em que não domino a técnica. 
Tive alguma relutância e indecisão na escolha das situações significativas para 
registo quer gráfico ou outro. DIF 
A metodologia do projecto permite-nos intervir, agir na sua construção e concretização. 
A agenda de formação prevista é muito espaçada e, como me encontro sozinha, 
sozinha faço uma reflexão mas não posso transmiti ir/ouvir receios, medos, projectos 
de..., etc.. (Lui sa) 

J DIF 
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ANÁLISE DO DOCUMENTO 2 DE AVALIAÇÃO DO PROCESSO 
DATA: 19/Abril/99 
Instituição: Colégio do Sol 

PERCEPÇÕES INERENTES À ACCÀO EDUCATIVA 

Questões relativas à profissão 

Todas as participantes desta acção partilham diferentes experiências que consideram 
significativas, mas o que se me afigura "curioso " é ver que tanto aquelas que têm 
poucos anos de sen>iço, como aquelas que estão a caminhar para a reforma partilham 
experiências semelhantes, comportamentos, atitudes, dúvidas e problemas também 
semelhantes. 
Todos nós estamos constantemente a aprender, mas há determinados obstáculos na 

aprendizagem que surgiram em escolas a professores nas décadas de 70/80 e que , EP 

passados tantos anos, ainda não foram ultrapassados. (Inês) 

176 



PERCEPÇÃO DA FORMACÀO 

Temática 

Estou a gostar muito deste projecto pois é muito prático. Exige muito do nosso dia- INT 

a-dia profissional o que, por um lado, facilita a realização de trabalhos, (...) (Maria) 

Metodologia 

(...) mas, por outro, dificulta quando é mostrado em grande grupo pois eu sou um DIF 

pouco envergonhada. (Maria) 

Gosto muito das aulas, ou melhor, das sessões a que assistimos na faculdade pois estou SP+ 
mais à vontade. Todas falamos e participamos. Muito particularmente gostei de ver um 
vídeo sobre problemas relacionados com a educação e a análise conjunta que foi feita, 
pois muitas vezes não vejo canais televisivos e também porque nos mostra a realidade 
do nosso pais e não só das nossas escolas aqui do Porto. (Maria) 

0 permanente diálogoftroca de experiências) entre as participantes desta acção fez-me 
estar mais alerta para determinadas questões que, como agente educativo considero PART+ 
pertinentes. Uma delas tem a ver com o facto de que , embora estando no "activo " 
desde 96, apercebo-me de que as minhas colegas com muitos mais anos de serviço 
partilham quer de uma série de diferentes problemas, quer simultaneamente de uma 
série de iguais obstáculos. (Inês) 

O debate de ideias e a troca de experiências é muito válido e leva-me a "repensar na 
minha atitude como docente. A experiência dos outras colegas alerta-me para possíveis PART+ 
obstáculos que me possam surgir e também me alerta para situações que me poderiam 
passar despercebidas (no caso particular da multiculturalidade). (Ana) 
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ANÁLISE DO DOCUMENTO 3 DE AVALIAÇÃO DO PROCESSO 

DATA: 05/Maio/99 

Todas as instituições (preenchimento anónimo) 

PERCEPÇÃO DA FORMAÇÃO 

Temática 

Participei no projecto com casos vividos na escola e com bastante entusiasmo. (...) 
Penso que vou chegar ao fim com vontade de iniciar, (b) 

Não tenho formulada opinião porque ainda não entendi muito bem o que se 
pretende. Acho difícil. A minha participação no projecto tem sido pouco activa 
porque tenho tido muitas dúvidas acerca do assunto, (c) 

Logo que iniciei este projecto senti como um grande impacto um grande desafio e 
uma chamada de atenção para situações que ocorrem no dia a dia na nossa vida, 
mas para as quais eu não estaria tão atenta, ou desperta, (d) 

fO projecto] permite-nos uma maior sensibilização para aspectos que apesar de 
sempre terem estado presentes não nos mereciam o mesmo tipo de reflexão nem tão 
pouco as mesmas atitudes, (f) 

Os registos das colegas e os meus próprios registos têm ajudado a minha prática. 
Este projecto permite-nos colocar questões, bastante importantes, ao longo do nosso 
dia a dia com as crianças e a mudar as nossas estratégias para ir de encontro a elas 
e às suas necessidades. 

Sinto-me como observadora à procura de alguma coisa. Gosto de ouvir as pessoas a 
exporem os casos com que lidam e a sua interpretação sobre eles, mas... A minha 
participação não corresponde às minhas expectativas iniciais. Parece-me que estou a 
receber "material" que talvez venha a usar mais tarde. (...) Se me permitirem 
continuarei a escutar, a observar, até que a questão-chave do projecto práticas 
educativas e construção do interculh4ral - "salte " à superfície, (i) 

Metodologia 
Há uma participação em processos de análise reflexão que gera uma auto-formaç REG+ 
decorrente das experiências vivenciadas pelos professores/educadores de modo que est 
se reflectem nessas práticas (...) (a) 

A troca de ideias, o diálogo aberto, tudo ajudou. Penso que a maneira como está a ser AA+ 
conduzido é bastante positiva, (b) 

INTT 

DIFT 

INTT 

PERT+ 

PERT+ 
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Parece-me que a troca de saberes e experiências ajuda a tornar-nos mais curiosas, (e) PART+ 

Além disso, a segurança que nos transmile o projecto ao adoptarmos posturas AA+ 
diferentes, o facto de nos sentirmos envolvidas e apoiadas na mudança, (f) 

Sinto-me motivada a discutir opiniões diversas, posturas diferentes que me têm PART+ 
enriquecido, (f) 

Continuo a achar que o confronto de ideias experiências por parte das participantes 
desta acção ajuda a identificar os mesmos problemas em diferentes meios, (g) PART+ 

Gostaria que o trabalho fosse desenvolvido dentro dos parâmetros que até agora tem 
vindo a ser. Mas devo confessar que as estratégias utilizadas ultimamente, têm sido SP-
muito repetitivas, (h) 

Sinto-me como observadora à procura de alguma coisa. Gosto de ouvir as pessoas a PART+ 
exporem os casos com que lidam e a sua interpretação sobre eles, mas... (h) 

O facto de termos de reflectir sobre a nossa prática faz-me estar mais atenta e observar REG+ 
situações que de outra maneira (provavelmente) me passariam despercebidas, (j) 

Penso que só agora "apanhei o ritmo" e vou tentar fazer mais registos e reflectir (com REG+ 
as grelhas de análise) sobre eles. (j) 
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Expectativas face ao projecto 
Gostaria que o ponto "A construção de um currículo que atenda à diversidade 

cultural" (...) fosse analisado, quanto à problemática, exaustivamente deforma a que EST 
seja possível a construção de currículos que contemplem a diversidade cultural, (a) 

Observação de vivências é sempre bom. Debates entre todos os participantes como tem EREF 
vindo a acontecer, (b) 

Gostaria que conseguíssemos estratégias que nos ajudassem nas práticas (d) EST 

/Gostaria ] De contínua reflexão e empenho efectivo de todos os elementos. EREF 
Uma maior abertura por parte de todos no sentido de pensarem o projecto como algo 
comum. Mais trocas de experiências enriquecedoras, (f) EPART 

Uma atitude de constante crítica reflexão face à aceitação da diversidade e, se possível EREF 
que se traga a lume estratégias que, de alguma forma, tenham tido sucesso no EST 
"combate " à discriminação, (g) 

Penso também que a parte que ainda falta desenvolver deveria ser mais de "como EST 
agir? "; "o que fazer? " e menos expositiva de registos e de situações, (h) 

Gostaria que houvesse algumas propostas de acção, isto é, perante alguns casos que 
tenham sido "resolvidos" com sucesso, como é que se agiu, mas não quero com isto 
pedir "receitas"pois sei que não existem, (j) 

EST 

PERCEPÇÃO DOS EFEITOS DÁ FORMAÇÃO 

Atenção à diversidade cultural 

Com o passar do tempo eu própria tenho alargado o meu conceito pessoal do termo 
"discriminação ", estando muito mais atenta a determinados aspectos da diversidade, 
reflectindo não só na minha escola como até no âmbito familiar, (g) 

Já participei com alguns registos, mas penso que poderia ter feito mais alguns, pois à 
medida que o projecto evolui, eu estou mais atenta, e o que me parecia difícil de 
encontrar (situações de diversidade) agora é mais fácil, pois questiono mais. (h) 

M 

MC 

Práticas educativas 
Este projecto levou a que o meu nosso comportamento face à diversidade se modificasse 
em pequenos pormenores a que eu antes não dava grande importância. Enriqueceu MPE 
bastante a minha maneira de estar perante as situações do dia a dia. (b) 
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Tenho uma atitude face às situações mais reflectida e procuro ver mais M PE 
detalhadamente dando ênfase às interacções e à problemática que lhe está implícita 
(ej 

O projecto tem-me levado a uma sensibilização maior face às diferenças. Leva-me a MPE 
sentir mais à vontade e segura ao adoptar atitudes diferentes no trabalho, (f) 
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ANÁLISE DO DOCUMENTO FINAL DE AVALIAÇÃO DO PROCESSO - 4 

DATA: Junho / 99 

Instituição: Colégio do Sol 

PERCEPÇÃO DA FORMAÇÃO 

Temática 
Tudo [foi desafiantej: os registos que fiz, as reflexões que desenvolvi, a partilha de INT 
experiências. (Maria) 

Metodologia 

A discussão e o confronto de ideias e de práticas entre as colegas [foi o mais positivo do 
projecto]. As ideias debatidas levaram-me a reflectir e a mudar de atitude. Ou seja, não PART+ 
me tinha dado conta de a indiferença e o relativismo em relação à diferença (não quer 
dizer que a aceite) é também uma forma de discriminação. (Ana) 

[Menos positivo foi] o espaço muito alargado entre as sessões, pois por vezes "quebrava Dl F 
o ritmo ". (Ana) 

A elaboração de registos foi um grande desafio. Não consegui fazer os registos DIF 
audiovisuais por falta de oportunidade e era esse o maior desafio. (Ana) 

[O mais positivo do projecto foi] A troca de experiências, levando a conclusões 
semelhantes, isto é, todas nós nos apercebemos e vivenciámos determinados aspectos da PART+ 
diversidade que depois de confrontados em grande grupo nos encaminharam para 
conclusões idênticas, como sejam: a existência de imensos estereótipos sociais, a 
discriminação, etc. (Inês) 

[O menos positivo] Foram as sessões muito espaçadas. (Inês) DIF 

Se numa I" fase achei que seria complicado fazer registos, à medida que o tempo foi 
passando apercebi-me da importância e da necessidade de fazer os mesmos. Com eles REG+ 
pude reflectir e tomar consciência das minhas práticas pessoais e pedagógicas. (Inês) 

[O mais positivo foi] trocar experiências com as colegas; PART+ 
reflectir sobre a diversidade nas nossas escolas e na nossa sociedade. (Maria) REG+ 

[O menos positivo] Sessões muito espaçadas no tempo; a "repetição" de algumas SP-
sessões. (Maria) 

Tudo [foi desafiantej: os registos que fiz, as reflexões que desenvolvi, a partilha de PART+ 
experiências. (Maria) REG+ 
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PERCEPÇÃO DOS EFEITOS DA FORMAÇÃO 

Nível conceptual 
As ideias debatidas levaram-me a reflectir e a mudar de atitude. Ou seja, não me tinha 
dado conta de a indiferença e o relativismo em relação à diferença (não quer dizer que MC 
a aceite) é também uma forma de discriminação. (Ana) 

A troca de experiências, levando a conclusões semelhantes, isto é, todas nós nos 
apercebemos e vivenciámos determinados aspectos da diversidade que depois de MC 
confrontados em grande grupo nos encaminharam para conclusões idênticas, como 
sejam: a existência de imensos estereótipos sociais, a discriminação, etc. (Inês) 

Nível das práticas educativas 
[O mais positivo foi] mudar formas de estar e de actuar. (Maria) MPE 
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ANÁLISE DO DOCUMENTO FINAL DE AVALIAÇÃO DO PROCESSO 

DATA. Junho / 99 

instituição: Jardim de infância + Escola E. B. 1 do Norte 

PERCEPÇÃO DA FORMAÇÃO 

Temática 
[O mais positivo foi] Reflectir a problemática da diversidade em equipa de profissionais 
alargada ao Io ciclo, numa situação de "isolamento" profissional, com a ajuda e INT 
colaboração da formadora. Ver que os aspectos abordados despoletaram uma atitude 
diferente e práticas educativas que espero sejam diferentes no futuro. 
[Foi desafiante} a problematização das situações significativas face à problemática em INT 
causa; a reflexão e debate de ideias; a troca de experiências. (Luisa) 

O maior desafio é no futuro conseguir alargar aos outros a vontade de mudar INT 
efectivamente. (Alexandra) 

[O mais positivo foi]A preocupação de mudança. (Carla) INT 

[Mais desafiante foi] tentar mudar algo para melhor. Tentar modificar o "mundo" INT 
sentido de toda a gente Ter os mesmos direitos e oportunidades. (Sara) 

[Mais desafiante foi ] a mudança de atitudes face à diversidade. (Graça) INT 

Metodologia 
[O mais positivo foi] Reflectir a problemática da diversidade em equipa de profissionais PART+ 
alargada ao Io ciclo, numa situação de "isolamento" profissional, com a ajuda e AA+ 
colaboração da formadora. (Luisa) 
[O menos positivo foi] Estar "isolada" nas reflexões e não pertencer a um grupo. 
(Luisa) DIF 

[O mais positivo foi] A permuta de experiências; o trabalho em equipa; esforço de PART+ 
mudança de atitudes ou, pelo menos, reflectir sobre. (Alexandra) 

[O menos positivo foi] a falta de abertura de alguns elementos. (Alexandra) DIF 

[O menos positivo foi] Frequentar a acção depois de várias horas de trabalho. (Carla) DIF 

Mais desafiante foi ter partido do zero. Estava habituada a ter suporte teórico e neste AA+ 
caso ele foi aparecendo por acréscimo. (Carla) 

[O menos positivo foi] Ter de fazer registos diários. (Sara) DIF 

Enriquecimento pela troca de experiências. (Graça) PART+ 

Não encontrei nada de menos positivo a não ser o facto de frequentar as acções ao fim DIF 
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de um dia de trabalho. (Graça) 

PERCEPÇÃO DOS EFEITOS DA FORMAÇÃO 

Nível conceptual 
Ver que os aspectos abordados despoletaram uma atitude diferente e práticas MC 
educativas que espero sejam diferentes no futuro. (Luisa) 

Depois fiquei sensibilizada para comportamentos diferentes e assumidos. Não sei ao 

certo como irei elaborar os futuros projectos, mas estarei muito mais atenta para a MC 

desconstrução de esteriótipos. (Carla) 

MC 
[O mais positivo foi] O facto de eu me posicionar de outra forma perante situações que 
até essa altura eu o/hcr\>a com outros olhos. (Graça) 

Nível das práticas educativas 
[O mais positivo foi] A minha maneira de estar na turma perante a diversidade. (Sara) MPE 
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ANÁLISE DO DOCUMENTO FINAL DE AVALIAÇÃO DO PROCESSO 
DATA: Junho / 99 

Instituição: Escola E.B. 1 do Sul + Jardim de Infância do Sul 

PERCEPÇÃO DA FORMAÇÃO 

Temática 
[Mais desafiante]A reflexão face à diversidade que implicou a pesquisa de alguns dad PERT+ 
sobre certas crianças. (Olga) 

Metodologia 
A minha falta de disponibilidade traduzida no incumprimento do horário estabelecic DIF 
(Elsa) 
Relação com as colegas; partilha de situações problemáticas; reflexão conjunta; troca p A R T + 
experiências. (Elsa) 

[Mais desafianteJA troca de experiências e debate de ideias A reflexão face à REG+ 
diversidade que implicou a pesquisa de alguns dados sobre certas crianças. (Olga) PART+ 

Escolher situações que evidenciassem a diversidade. Registar as situações observadas. DIF 
(Olga) 

Ter dificuldade em registar situações: porque não tinha grupo de crianças; dificuldade 
em encontrar situações de diversidade; dificuldade em descrevê-las conforme o DIF 
solicitado. 
[Menos positivo] foi os encontros não começarem à hora marcada com toda a gente. DIF 
(Helena) 

[Mais positivo] foi compartilhar com as colegas alguns casos para os quais não tinha PART+ 
resposta. 
[Menos positivo] O facto de as reuniões começarem mais tarde do que o previsto e se 
tornarem por isso muito prolongadas e cansativas. (..) (Francisca) DIF 

[Desafiante] transpor para o papel as situações observadas e principalmente analisá-
las por escrito; encontrar num grupo que é bastante homogéneo, situações de 
diversidade dignas de serem registadas (penso que a atenção é um hábito que se adquire REG+ 
e que tenho de me esforçar nesse sentido). (Francisca) 

PERCEPÇÃO DOS EFEITOS DA FORMAÇÃO 

Nível conceptual 
[Mais positivo foiJ ver a diversidade com outros olhos. Estar mais atenta a situações de MC 
diversidade e não as acentuar. (Helena) 

[Mais positivo] O despertar da atenção para situações concretas de diversidade. MC 
(Francisca) 
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ANEXO 8 

Análise de questionário 1 (documento: tópicos de reflexão) - excerto 
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QUESTIONÁRIO 1 * 

1 - De que forma a diversidade cultural se manifesta na escola? 

2 - Existem formas de discriminação ou conflitos culturais e ou étnicos na escola? 

3 - Considera que as crianças pertencentes a grupos minoritários se sentem na escola 

como as "outras"? 

* Extraído do documento de trabalho "Tópicos de reflexão/debate sobre a diversidade cultural na escola" -
Maio/99 
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ANÁLISE DO Questionário 1 

DATA: l9/Abril/99 

PERCEPÇÃO DA DIVERSIDADE CULTURAL 

De que forma a diversidade cultural se manifesta na escola9 

ESCOLA/JARDIM DE INFÂNCIA DO NORTE 

Sócio-económica. cultural e religiosa. (Sara) 

Socio-económica-cultural e étnica (Alexandra) 

Socio-cultural e religiosa (Carla) 

Sociocultural. étnica - um menino negro e um menino com N. S. E. baixo. (Luísa) 

ESCOLA/JARDIM DE INFÂNCIA DO SUL 

Diversidade nos comportamentos, nos interesses e nas necessidades. (Olga) (PSI) 

Nos comportamentos e nos interesses manifestados do ponto de vista socio-económico. SO; (PSI) 
(Francisca) 

Há diferentes grupos sociais; há elementos de etnia cigana; há formas diferentes de SO, ETN 
valorizar a escola e o saber. (Mariana) 

Diversidade económica social; grupos étnicos (ciganos); Surdez. (Elsa) SO; ETN; NEE 

COLÉGIO DO SOL 

Na religião, estatuto social e económico. (Ana) 

Na religião; atitudes comportamentos;; estatuto económico e social. (Inês) 

Basicamente a nível da religião e de algumas atitudes comportamentais. (Maria) 

SO, CA, REL 

SO, CA, ETN 

SO, CA; REL 

SO, CA, ETN 

SO; REL 

REL; SO; (PSI) 

REL (PSI) 
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Existem formas de discriminação ou conflitos culturais e/ou étnicos na escola9 

ESCOLA/JARDIM DE INFÂNCIA DO NORTE 

Sim, entre as próprias crianças formando gntpos. (Sara) N 

Não. Conflitos culturais sim, mas que se tentam ultrapassar sen grandes acidentes. (Alexandra) O 

Sim. (Carla) N 

Sim, há discriminação étnica na escola (Luisa) N 

ESCOLA/JARDIM DE INFÂNCIA DO SUL 

Casos pontuais entre as crianças. (Olga) O 

Existem casos pontuais entre as crianças. (Francisca) O 

Julgo que sim. Os alunos ciganos jogam à bola com os outros, mas há brigas com frequência e N 
queixas. (Mariana) 

Se existem ainda pouco me apercebi. (Elsa) 

COLÉGIO DO SOL 

Há uma atitude "paternalista" em relação (á diferença) às minorias. (Ana) 

Atitudes paternalistas: visões "românticas" da discriminação. (Inês) 

Existem muitas atitudes paternalistas e visões "românticas " da discriminação 

O 

N 

N 

IS 

Considera que as crianças pertencentes a grupos minoritários se sentem na escola 
como as "outras"? 

ESCOLA/JARDIM DE INFÂNCIA DO NORTE 

Não. Por vezes isolam-se. ou sentem-se diferentes dos colegas e então apresentam comportamem N 
agressivos. (Sara) 

N 
Não. (Alexandra) 

N 
Acho que não. Daí terem por vezes comportamentos agressivos. (Carla) 

Não. Dai agressividade e tudo o que de negativo existe nos seus comportamentos. (Luísa) N 
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ANEXO 9 

Análise da Ia reunião- excerto 
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ANÁLISE DA Ia REUNIÃO 

( NOTA: Devido à extensão da gravação ~ c/ue ocupou très cassetes audio - transcrevemos apenas os excertos que. na 
nossa perspectiva, poderiam acrescentar dados significativos à análise do momento inicial e que se referem à sub

categoria "razões de adesão ao projecto ". O discurso de cada participante procurou dar resposta a uma das questões 
colocadas no início da sessão com as quais se pretendeu desencadear o processo de apresentação e de inter-

conhecimenlo: Porque estou aqui? E análise desses excertos que aqui se apresenta) 

Ia REUNIÃO DA EQUIPA - 09/11/98 

PREOCUPAÇÕES FACE À ACÇÃO EDUCATIVA 

Problemas 

Este ano, então, estou a sentir que tenho unta turma super difícil e estou muito esperançada que vou 
conseguir Ter uma ajuda cá. Porque de facto é uma turma muito heterogénea. Pronto, miúdos com 
multas.. tenho alguns que estão a ser acompanhados até por hi per actividade, alguns... -eu acho o 
máximo eles estarem a ser acompanha dos por isso, mas pronto [ironia] - tenho assim uma série de PSI 
problemas. Miúdos que já estão rotulados, percebe? E depois, se calhar isso até é um desafio para 
mim porque eu até nem acho que seja assim tanto, mas já vêm rotulados de outros colégios como 
hiperactivos e não sei quanto... e portanto estou a ver-me um bocado aflita, mas de qualquer modo 
penso que isto de reflectir assim em conjunto e pôr os problemas em conjunto, que vai ser 
importante. (OLGA) 

PERCEPÇÃO DA FORMAÇÃO 
Razões da adesão ao projecto 

LUÍSA 
Estou aqui porque tenho feito acções de formação promovidas pela faculdade e toda a problemática... 
Esta não versa a literatura infantil, como a anterior.... e agora, uma vez que vamos analisar as práticas 
educativas, procurando promover a interculturalidade. interessa-me bastante esta temática. À partida INT 
não tenho nenhum pressuposto sobre o projecto. Estou aqui para... para o construir conjuntamente 
convosco e... creio que é tudo. 

CARLA 
Estou aqui porque mereceu um bocado de confiança o projecto que me foi. vagamente, dhailgado. INT 
Penso que sou interessada. Não entendo nada do projecto porque também estou e quero construí-lo ou 
ajudar a construir. 

ALEXANDRA 
Quanto ao projecto, estou assim ainda um bocado, como se costuma dizer... na altura em que a L. INT 
estava a tentar explicar o projecto, estava um bocadinho de fora. porque cheguei um pouco atrasada, à 
reunião, mas fiquei curiosa. Pronto, também a questão da interculturalidade parece-me interessante e 
o facto também de nunca ter participado num projecto destes... espero gostar. 

GRAÇA: 
Em relação a este projecto, não tenho nenhuma opinião formada, sobre ele. ainda, tudo desafia um INT 
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pouco na vida e este é um dos casos. É um desafio. Foi um projecto que me desafiou, se calhar pela 
simpatia com que ele foi apresentado. 
Porque eu nunca até hoje. ao longo da formação que fiz. nunca tive uma pessoa que viesse assim PRO 
mesmo à escola explicar-nos, expor o que era o projecto. Ou o que era uma formação que fosse... 
começar. E este realmente foi diferente dos outros, porque foi uma pessoa que se disponibilizou a ir à 
escola falar cara a cara. olhos nos olhos, explicar-nos. mais ou menos, pronto é evidente que eu ainda 
estou como que com os olhos fechados. Mas estou convencida que se for assim até ao fim... Pronto. 
para mim ainda é um pouco obscuro, não é? Embora me mova uma grande empatia. 

INÊS 
Estou aqui porque já tinha frequentado uma acção de formação aqui. com outras escolas e 
professoras, e o que me levou, em parte, a estar aqui de novo é que realmente o primeiro interessou-
me muito frequentar. Expectativas não tenho assim muitas mas de certeza que me vai agradar. Na 
anterior já participei e gostei. 
Eu acabei o curso há relativamente pouco tempo e estas temáticas ainda estão muito presentes. Assim INT 
como nessa primeira formação que nós fizemos aqui. tanto eu como a Maria tudo o que foi abordado. 
nós éramos muito chegadas, próximas e pronto... 

ANA 
Estou aqui porque como estou a começar a minha carreira, no trabalho, este é o segundo ano de COL 
trabalho, por isso convém-me partilhar o máximo de experiências e fazer o máximo de projectos. Foi 
isso que me motivou. 
O tema também me atrai. Enquanto estudava, estive na Holanda, [no âmbito do programa Erasmus. INT 

quase três meses] participei num projecto de multiculturalismo. e é um tema que me atrai bastante. 

(...) Pronto, e penso que isto vai ser uma continuidade ou mesmo especificar mais as coisas. Eu digo 
isto pelo título "...Construir o Intercultural", "Analisar as Práticas Educativas...", não sei se estou no INT 
caminho certo, que eu ainda não sei o conteúdo disto... 

MARIA 
Estou aqui porque já participei em duas acções de formação [no âmbito da diversidade cultural] aqui e INT 
gostei. Porque também acho que sou uma pessoa interessada, porque gosto de partilhar experiências e 
de aprender com as experiências dos outros. E o entendimento que eu faço deste projecto é um 
bocado à luz dos que já conheço, mas talvez este como uma coisa mais prática, pelo que a L. me COL 
disse, acho que vai ter trabalhos mais práticos e não tanto teóricos. Não sei se é verdade se não... 

FRANCISCA 
Vim participar nesta acção porque o ano passado participei numa outra, um projecto de que gostei 
imenso. Permitiu-me sentir que havia a necessidade de continuar e penso que este irá dar um 
bocadinho de continuidade ao que fizemos antes. Eu não estive na reunião que a L. fez na escola.... INT 
portanto, fico por aqui. 

HELENA 
Este projecto é o segundo que nós fizemos aqui com a C e com a L. que gostei imenso do primeiro e. 
embora esteja no fim da carreira acho que estou motivada porque acho que, realmente não é só teoria. INT 
A gente vai pondo muito em prática, vai trocando experiências... Por exemplo, o ano passado, foi com 
colegas também do Io ciclo, para mim foi novidade. 
Acho que foi muito bom e. pronto estou entusiasmada e acho que. embora não esteja directamente 
com as crianças - estou em apoio - mas gosto muito de colaborar com as minhas colegas. COL 
trabalhamos em equipa. 

OLGA 
Estou aqui porque de facto só este título aqui "Análise dos processos educativos...", quer dizer, eu 
penso que reflectir em conjunto é muito diferente de nós reflectirmos sozinhas. Eu sou uma pessoa INT 
muito ansiosa muito aflita porque acho que nunca está bem, quer dizer, e quero sempre fazer melhor. 
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e portanto acho que isto que nos vai ajudar muito. E às pessoas preocupadas penso que vai ajudar. 
Não sei... Eu acho que a prática é um bocado complicada.. 
(...)e portanto estou a vcr-mc um bocado aflita, mas de qualquer modo penso que isto de reflectir 
assim em conjunto c pôr os problemas em conjunto, que vai ser importante. 

ELSA 
Estou aqui porque, primeiro a Olga falou-me do vosso projecto e. pronto, que gostaram, e talvez por 
uma continuidade do trabalho com os alunos [estando com o Io ano com o grupo de alunos que 
transitou do pré-escolar] e com ela. pronto, dar uma continuidade. COL 
Segunda razão, é porque eu já fiz parte de um grupo de trabalho de alunas aqui da licenciatura que 
fizeram um trabalho que era a "interculturidade" através do contos infantis. Abordavam a 
multiculturalidade nos contos. Mas não houve uma ligação [com elas]. Foi mais um trabalho meu. 
Não houve assim um fio condutor. E soube-me assim a pouco. Eu quero trabalhar com os mesmos INTT 
objectivos que eu partilho com os alunos e não assim eu sozinha. É uma certa continuidade, mas 
agora neste sou eu... são os alunos comigo, não é? 
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ANEXO 10 

Notas de campo 
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NOTAS DE CAMPO - 1 

Sessão de trabalho da equipa - 08/02/99 

No diálogo desenvolvido ao longo da sessão, considerei significativa a posição da Francisca, 

relativamente aos possíveis aspectos negativos que podem surgir no confronto de culturas. 

Estávamos a falar sobre a construção das identidades e ela, reportando-se à sua própria 

experiência refere que, sendo bisneta de uma negra [embora tenha a pele clara], veio de Angola 

para Portugal, integrou-se perfeitamente e nunca se sentiu discriminada. Diz que continua a 

valorizar muitos costumes da cultura africana que ainda se praticam na sua família: comidas, 

música, etc. Desta forma pretendeu levantar algumas interrogações quanto às possíveis 

consequências negativas decorrentes do confronto de culturas no escola. Considera que 

actualmente existe algum empolamento destas questões. 

Francisca referiu ainda as dificuldades que tem sentido em seleccionar situações educativas que 

se enquadrem na temática do projecto porque, na sua opinião, a heterogeneidade cultural das 

crianças que frequentam este ano o Jardim não é significativa e também por que na idade destas 

crianças (3-6), não ocorrem situações muito significativas relativamente a estas questões. 

De uma forma geral os registos começam a revelar uma atenção mais focalizada em aspectos 

relacionados com a diversidade cultural. No entanto verifico num ou outro caso (ex. Luísa) que 

continuam a revelar-se atitudes de paternalismo, nomeadamente face a crianças mais carenciadas 

e discriminadas. 

A Maria trouxe registos muito bem organizados. Nota-se um significativo esforço em 

corresponder ao trabalho que foi decidido realizar. Por outro lado sente-se a necessidade de 

sistematizar critérios que permitam uma análise mais congruente dos registos. 
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NOTAS DE CAMPO - 2 

Sessão de trabalho da equipa 

22/02/99 

Anotei alguns comentários que me pareceram significativos: 

Graça - Relativamente a esta formação, é diferente das outras que eu já fiz. Eu até já fui 

formadora... Habitualmente partimos de algo que nos é dado pelo formador. Mas aqui somos nós 

que temos de procurar e isso é muito mais difícil. E mais rico mas exige muito mais... Até já 

temos comentado isso entre as colegas. Primeiro não conseguíamos perceber muito bem como ia 

ser. Mas agora... 

Outra questão: 

Graça - no caso das nossas escolas, essa multiculturalidade de que temos falado refere-se às 

diferenças socio-económicas. não é? 

L- E também aos outros aspectos como a religião, o género, os estilos de vida, etc. 

Graça -Mas isso são questões pontuais. Não se colocam problemas relacionados com a raça... 

Tínhamos estado a ver um documentário: 

Maria -Ainda em relação à formação, eu penso que só o facto de comentarmos e debatermos 

algumas questões a partir de um texto ou de um documentário já é formativo. 

Luisa - Eu já estou um pouco habituada a este tipo de formação porque ao longo do licenciatura 

recorreu-se muito a estas partilhas, a estes debates. Para mim é muito melhor do que estar a 

ouvir alguém a debitar teorias. 

Graça - Claro que sim. Nós é que não estávamos habituadas. 

Durante a análise das categorias de atitudes face à diversidade: 

Graça - Eu estou convencida que hoje em dia estas situações (atitudes discriminatórias por parte 

dos professores) são excepções. Só muito pontualmente se encontram professores que actuam 

dessa maneira... 
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NOTAS DE CAMPO- -3 

Conversa ao telefone com a Clara 

04/03/99 

A propósito das dificuldades que tem sentido em agir de uma forma não discriminatória face ao 

seu aluno de religião diferente (Jeová), a Clara decidiu telefonar-me para partilhar as suas 

angústias. Tentarei reproduzir o seu discurso o mais fielmente possível. 

C - Eu sempre me preocupei com estas questões. Mas desde há cerca de um mês para cá. sinto 

ama angústia enorme, cada vez que faço alguma coisa, que tomo qualquer iniciativa. Por 

exemplo: hoje vamos fazer uma visita à zona antiga da cidade -a Sé - e ontem tive o cuidado de 

colocar as questões deforma a motivá-lo fá criança Jeová], falando em termos de arte "aquela 

zona é a Sé. é o bairro da sé. as casas são do século tal... " 

Ele disse logo que não ia. Que não ia a igrejas. Eu lá tentei motivá-lo. mas não sei... Só hoje é 

que eu vou ver se ele aparece. Porque è importante que ele vá. 

L - Mas essa angústia é provocada porquê? Tem alguma relação com o projecto7 

C - Sim. sim. Embora eu já antes tivesse algum cuidado com estes casos. Mas. agora, fico com 

uma angústia... Nunca sei se o que vou dizer é a opção certa. Tenho receio de chegar hoje á 

escola e ele não aparecer. 

Notei que, de facto a Clara esteva bastante ansiosa relativamente a esta situação. Embora já 

tivesse consciência das diferenças desta criança, e sobretudo das suas estratégias de defesa, 

quando tivemos os primeiros encontros parece estar cada vez mais consciente de que algumas 

situações que surgem na escola - muitas delas provocadas por si mesma - menosprezam as 

crenças e os valores desta criança. 

Durante esta conversa tentei apoiá-la, valorizando o seu questionamento e as estratégias a que tem 

recorrido para valorizar a criança. Mas reconheço que testas situações geram de facto sentimentos 

de angústia. Penso que podemos falar, em casos como este, em "angústia formativa". 
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NOTAS DE CAMPO - 4 

Reunião no Colégio do Sol - 6/05/99 

Intervenientes: Inês. Maria e Ana. 

Após alguma reflexão sobre o trabalho realizado, até ao momento, registei este comentário da 

professora Mana: 

"Não sei se deveria dizer isto, mas os comentários de alguns são mesmo racistas. A frase "todos 

diferentes, todos iguais ", está muito presente. Estas temáticas deveriam ser desenvolvidas ao longo de 

todo o ano. mas no manual de estudo do meio há apenas um referência a esta questão e apenas em 

relação ao aspecto das raças. Fala-se do casamento dos ciganos e das diferentes raças... E este 

manual até nem é dos piores. " 

Verifico que começa a manifestar uma atenção particular a aspectos que antes não eram 

explicitamente valorizados. O exemplo dos manuais escolares ou a ideia de "tolerância" face ao 

diferente parecem-me ilustrativos disso. A Ana e a Inês, embora não se tenham manifestado 

vivamente, concordaram com a posição da Maria Ainda relativamente ao seu trabalho com as 

crianças, na perspectiva do projecto refere ainda que tem notado (sem saber se isso é fruto dos debates 

que têm desenvolvido nas aulas ou não) que as crianças prestam mais atenção a alguns aspectos da 

diversidade. E cita como exemplo: 

" Entrou um menino novo. de raça negra, para a infantil. Eles andam sempre a pegar-lhe ao colo e a 

fazer-lhe miminhos... E não é por uma questão de paternalismo, ou por terem pena dele. Nota-se que 

gostam mesmo dele. Mas em relação à I. [que também é negra], já não acontece o mesmo. Ela é 

interna. Não sei se terá a ver com isso... " 

Noto um questionamento crescente face às situações educativas (e nem sempre devidamente registadas 

por escrito), com referência a conceitos abordados ao longo do projecto (atitudes face à diversidade, 

e.g. "paternalismo"). Por outro lado verifico que as três professoras prestam cada vez mais atenção à 

situação das "meninas internas e à situação de discriminação a que são sujeitas: apesar de viverem no 

colégio (são crianças provenientes de famílias de risco ou mesmo sem família) não frequentam aqui as 

aulas. Deslocam-se diariamente a uma escola pública próxima e, no colégio, o contacto com as outras 

crianças estabelece-se sobretudo durante as horas de refeição durante as quais ajudam no refeitório. 

Elas frequentam uma escola pública aqui perto. E mais... são elas que ajudam a levantar as mesas... 

(Ana) 

Ejá se tem notado que quando um diz "dá-me água!" elas dizem "dá-me água se faz favor!..." (Maria) 

199 



O facto de os alunos não prestarem a mesma atenção à I. é visto como o efeito do "estigma da menina 

interna". 

Aqui o estatuto social tem muito peso... 

Aliás em relação ao P. [a única criança da turma que provém de uma família economicamente 

desfavorecida] aconteceu um episódio que... Pelos vistos lutou com outro colega, um aluno da Maria, 

que o empurrou... A mãe quando soube entrou por ai dentro - embora ela saiba que não pode entrar -

e chega-se ao pé do outro miúdo e desatou a ralhar com ele. com palavrões e tudo. Os outros ficaram 

pasmados. Eu, depois, falei com a mãe e ela disse-me: "Eu disse e volto a dizê-lo1 Lá por eles serem 

ricaços o meu P. não é menos que eles! " 

Desde ai a Direcção do colégio tem feito pressão para que eu "convença " a mãe a mudá-lo para 

outra escola.. 

E eu até acho que seria melhor para ele... Eu sinto-me cidpada. Sinto que falhei... mas o que é que eu 

posso fazer?... Tenho um grupo grande. Eles são tão desenvolvidos.. Ele passa a vida a olhar para o 

ar, distrai-se por tudo e por nada... Muitas vezes nem compreende o que eu lhe digo. Na matemática 

tem muitas possibilidades, quando começa a perceber. Por isso é que... se ele fosse para uma escola 

pública, com crianças do mesmo nível mais parecido com o dele até podia... 

Eu até já disse à mãe. mas ela não percebe... Ela diz "Ele está mais adiantado do que a prima [que 

anda numa escola pública]. Ela só tem três livros e o meu P. tem sete. " 

...Mas a maior parte das vezes não olha para eles. 

Ele vai ficar retido no 2o ano. Penso que è melhor do que passar para o 3o sem as bases necessárias. 

O meu grupo passou para o 2o ano a 1er bem com um nível muito bom. Ele não. (Ana) 

Mas as observações e reflexões da Ana estendem-se também à sua própria actuação: 

Ainda há dias aconteceu uma coisa que... Havia num texto uma frase que não tinha concordância. E 

eu disse "Assim não está bem. Assim é como 'os preto'". Assim que o disse apercebi-me logo do 

disparate. Mas saiu-me. O aluno nem deu conta. Riu-se e continuou. Eu também achei melhor não 

dizer mais nada para não agravar... 

Estes comentários sugerem uma tomada de consciência das características do contexto de trabalho e 

uma abordagem mais críticas das mesmas. 
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NOTAS DE CAMPO - 5 
Sessão de trabalho da equipa 

25/05/99 

No início da sessão, a Clara comentou a situação que tem vindo a analisar e que envolve uma 
criança Jeová. Contou às colegas que, numa altura em que pensava ter resolvido a situação de 
uma forma positiva (a criança já não se auto-excluía como antes e participava nas actividades 
devida ao esforço, para valorizar os seus pontos de vista e tentar justificar as opções por outras 
perspectivas que não a religiosa) para seu espanto, um dia a criança recusou-se a participar numa 
visita de estudo. Carla viu-se obrigada a retomar uma atenção acrescida a estas questões e 
reforçar o investimento no conhecimento recíproco dos alunos. 
Optou por abordar concretamente as características das duas religiões representadas - católica e 
Jeová - chamando a atenção para detalhes relativamente semelhantes como por exemplo o pão 
(na celebração Jeová) e a hóstia (na celebração católica). 

C - O pai do miúdo levon-me livros sobre a religião deles e eu li outras coisas sobre as duas. E 
houve coisas que as próprias crianças trouxeram. Qualquer dia estou formada nesta área.... 

Notei também que as relações no seio das equipa são mais abertas. Há um maior à-vontade na 
discussão, confrontação e análise das situações que vão sendo relatadas. Algumas pessoas 
continuam, no entanto a comunicar pouco as suas experiências. 
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ANEXOU 

Análise das notas de campo 
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ANÁLISE DAS NOTAS DE CAMPO 

NOTA 1 SESSÃO DE TRABALHO DA EQUIPA 08/02/99 

PERCEPÇÃO DA DIVERSIDADE CULTURAL 
Situações de diversidade cultural na escola 

No diálogo desenvolvido ao longo da sessão, considerei significativa a posição da Francisca, 
relativamente aos possíveis aspectos negativos que podem surgir no confronto de culturas. 
Estávamos a falar sobre a construção das identidades e ela, reportando-se à sua própria 
experiência refere que, sendo bisneta de uma negra [embora tenha a pele clara], veio de Angola P 
para Portugal, integrou-se perfeitamente e nunca se sentiu discriminada. Diz que continua a 
valorizar muitos costumes da cultura africana que ainda se praticam na sua família: comidas, 
música, etc. Desta forma pretendeu levantar algumas interrogações quanto às possíveis 
consequências negativas decorrentes do confronto de culturas no escola. Considera que 
actualmente existe algum empolamento destas questões. 

Francisca referiu ainda as dificuldades que tem sentido em seleccionar situações educativas que 
se enquadrem na temática do projecto porque, na sua opinião, a heterogeneidade cultural das O 
crianças que frequentam este ano o Jardim não é significativa e também por que na idade destas 
crianças (3-6), não ocorrem situações muito significativas relativamente a estas questões. 

PERCEPÇÃO DA FORMAÇÃO 
Temática 
Francisca referiu ainda as dificuldades que tem sentido em seleccionar situações educativas que 
se enquadrem na temática do projecto porque, na sua opinião, a heterogeneidade cultural das 
crianças que frequentam este ano o Jardim não é significativa e também por que na idade destas PERT-
cnanças (3-6), não ocorrem situações muito significativas relativamente a estas questões. 

Metodologia 

Francisca referiu ainda as dificuldades que tem sentido em seleccionar situações educativas que 
se enquadrem na temática do projecto porque, na sua opinião, a heterogeneidade cultural das 
crianças que frequentam este ano o Jardim não é significativa e também por que na idade destas 
crianças (3-6), não ocorrem situações muito significativas relativamente a estas questões. DIF 

A Mana trouxe registos muito bem organizados. Nota-se um significativo esforço em 
corresponder ao trabalho que foi decidido realizar. REG+ 

PERCEPÇÃO DOS EFEITOS DA FORMAÇÃO 

Atenção à diversidade cultural 

De uma forma geral os registos começam a revelar uma atenção mais focalizada em aspectos M 
relacionados com a diversidade cultural. 
No entanto verifico num ou outro caso (ex. Luisa) que continuam a revelar-se atitudes de C 

paternalismo, nomeadamente face a crianças mais carenciadas e discriminadas. 
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NOTA DE CAMPO 2 SESSÀO DE TRABALHO DA EQUIPA 22/02/99 

PERCEPÇÃO DA DIVERSIDADE CULTURAL 

Aspectos da diversidade referidos 
No caso das nossas escolas, essa multiculturalidade de que temos falado refere-se às diferenças 
socio-económicas, não é?(Graça) SO 

Situações de diversidade cultural na escola 

Mas isso são questões pontuais. Não se colocam problemas relacionados com a raça... (Graça) 
O 

Graça - Eu estou convencida que hoje em dia estas situações (atitudes discriminatórias por 
parte dos professores) são excepções. Só muito pontualmente se encontram professores que 
actuam dessa maneira... O (?) 

PERCEPÇÃO DA FORMAÇÃO 
Metodologia 
Relativamente a esta formação, é diferente das outras que eu já fiz. Eu até já fui formadora... 
Habitualmente partimos de algo que nos é dado pelo formador. Mas aqui somos nós que temos DIF 
de procurar e isso é muito mais difícil. 
É mais rico mas exige muito mais... Até já temos comentado isso entre as colegas. Primeiro não REG+ 
conseguíamos perceber muito bem como ia ser. Mas agora... (Graça) 

Maria - Ainda em relação à formação, eu penso que só o facto de comentarmos e debatermos 
algumas questões a partir de um texto ou de um documentário já é formativo. SP+ 
Luísa - Eu já estou um pouco habituada a este tipo de formação porque ao longo do 
licenciatura recorreu-se muito a estas partilhas, a estes debates. Para mim é muito melhor do 
que estar a ouvir alguém a debitar teorias. 
Graça - Claro que sim. Nós é que não estávamos habituadas. 

SP+ 

SP+ 
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NOTA DE CAMPO 3 CONVERSA AO TELEFONE COM A CLARA 04/03/99 

PREOCUPAÇÕES FACE À ACÇÃO EDUCATIVA 

Problemas 

C - Sim. sim. Embora eu já antes tivesse algum cuidado com estes casos. Mas. agora, fico com 
uma angústia... Nunca sei se o que vou dizer é a opção certa. Tenho receio de chegar hoje à DIV 
escola e ele não aparecer. 

PERCEPÇÃO DA DIVERSIDADE CULTURAL 
Situações de diversidade cultural na escola 

Ele disse logo que não ia. Que não ia a igrejas. Eu lá tentei motivá-lo, mas não sei... Só hoje é N 
que eu vou ver se ele aparece. Porque é importante que ele vá. 

PERCEPÇÃO DOS EFEITOS DA FORMAÇÃO 

Atenção à diversidade cultural 

Notei que, de facto a Clara estava bastante ansiosa relativamente a esta situação. Embora já 
tivesse consciência das diferenças desta criança, e sobretudo das suas estratégias de defesa, (CO) 
quando tivemos os primeiros encontros parece estar cada vez mais consciente de que algumas M 
situações que surgem na escola - muitas delas provocadas por si mesma - menosprezam as 
crenças e os valores desta criança. 
Durante esta conversa tentei apoiá-la, valorizando o seu questionamento e as estratégias a que 
tem recorrido para valorizar a criança. Mas reconheço que testas situações geram de facto 
sentimentos de angústia. Penso que podemos falar, em casos como este, em "angústia 
formativa". 

Práticas educativas 

Eu sempre me preocupei com estas questões. Mas desde há cerca de um mês para cá. sinto uma 
angústia enorme, cada vez que faço alguma coisa, que tomo qualquer iniciativa. Por exemplo: 
hoje vamos fazer uma visita à zona antiga da cidade - a Sé - e ontem tive o cuidado de colocar 
as questões de forma a motivá-lo [á criança Jeová], falando em termos de arte "aquela zona é a M 
Sé. é o bairro da sé. as casas são do século tal... " 
Ele disse logo que não ia. Que não ia a igrejas. Eu lá tentei motivá-lo, mas não sei... Só hoje é 
que eu vou ver se ele aparece. Porque é importante que ele vá. 
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NOTA DE CAMPO 4 REUNIÃO NO COLÉGIO DO SOL 06/05/99 

PREOCUPAÇÕES FACE A ACÇÃO EDUCATIVA 

Problemas 

Ele passo a vida a olhar para o ar. dislrai-se por tudo e por nada... Muitas vezes nem PSI 
compreende o que eu lhe digo. 
Na matemática tem muitas possibilidades, quando começa a perceber. Por isso é que... se ele 
fosse para uma escola pública, com crianças do mesmo nível mais parecido com o dele até DIV 
podia... Eu até já disse à mãe. mas ela não percebe... Ela diz "Ele está mais adiantado do que a 
prima [que anda numa escola pública]. Ela só tem três livros e o meu P. tem sele. " ...Mas a 
maior parte das vezes não olha para eles. 
Ele vai ficar retido no 2o ano. Penso que è melhor do que passar para o 3o sem as bases 
necessárias. O meu grupo passou para o 2o ano a 1er bem com um nível muito bom. Ele não. 
(Ana) INS 

Percepção da profissão 

E eu até acho que seria melhor para ele... Eu sinto-me culpada. Sinto que falhei... mas o que é SI 
que eu posso fazer?... Tenho um grupo grande. Eles são tão desenvolvidos.. 

PERCEPÇÃO DA DIVERSIDADE CULTURAL 
Aspectos da diversidade referidos 

Aqui o estatuto social tem muito peso... (ANA) SO 

Situações de diversidade cultural na escola 
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O facto de os alunos não prestarem a mesma atenção à I. é visto pelas professoras como o efeito (CO) 
do "estigma da menina interna". N 
Elas frequentam uma escola pública aqui perto. E mais... são elas que ajudam a levantar as 
mesas... (Ana) N 
Ejá se tem notado que quando um diz "dá-me água! " elas dizem "dá-me água se faz favor!... " 
(Maria) 

Aqui o estatuto social tem muito peso... Aliás em relação ao P. [a única criança da turma que N 
provém de uma família economicamente desfavorecida] aconteceu um episódio que... Pelos 
vistos lutou com outro colega, um aluno da Maria, que o empurrou... A mãe quando soube 
entrou por aí dentro - embora ela saiba que não pode entrar - e chega-se ao pé do outro miúdo 
e desatou a ralhar com ele. com palavrões e tudo. Os outros ficaram pasmados. Eu. depois, falei 
com a mãe e ela disse-me: "Eu disse e volto a dizê-lo! Lá por eles serem ricaços o meu P. não é 
menos que eles! " N 
Desde aí a Direcção do colégio tem feito pressão para que eu "convença" a mãe a mudá-lo 
para outra escola... (AN A) 

PERCEPÇÃO DOS EFEITOS DA FORMAÇÃO 
Atenção à diversidade cultural 

"Não sei se deveria dizer isto, mas os comentários de alguns são mesmo racistas. A frase "todos 
diferentes, todos iguais ". está muito presente. Estas temáticas deveriam ser desenvolvidas ao M 
longo de todo o ano. mas no manual de estudo do meio há apenas um referência a esta questão e 
apenas em relação ao aspecto das raças. Fala-se do casamento dos ciganos e das diferentes 
raças... E este manual até nem é dos piores. " 
Verifico que começa a manifestar uma atenção particular a aspectos que ames não eram 
explicitamente valorizados. O exemplo dos manuais escolares ou a ideia de "tolerância "face ao (CO) 
diferente parecem-me ilustrativos disso. A Ana e a Inês, embora não se tenham manifestado M 
vivamente, concordaram com a posição da Maria. 

Noto um questionamento crescente face às situações educativas (e nem sempre devidamente 
registadas por escrito), com referência a conceitos abordados ao longo do projecto (atitudes face 
à diversidade, e.g. "paternalismo"). Por outro lado verifico que as três professoras prestam cada (CO) 
vez mais atenção à situação das "meninas internas e à situação de discriminação a que são M 
sujeitas: apesar de viverem no colégio (são crianças provenientes de famílias de risco ou mesmo 
sem família) não frequentam aqui as aulas. Deslocam-se diariamente a uma escola pública 
próxima e, no colégio, o contacto com as outras crianças estabelece-se sobretudo durante as 
horas de refeição durante as quais ajudam no refeitório. 

Elas frequentam uma escola pública aqui perto. E mais... são elas que ajudam a levantar as M 
mesas... (Ana) 
E já se tem notado que quando um diz "dá-me água!" elas dizem "dá-me água se faz favor!... " M 
(Maria) 

Ainda há dias aconteceu uma coisa que... Havia num texto uma frase que não tinha 
concordância. E eu disse "Assim não está bem. Assim é como os preto". Assim que o disse M 
apercebi-me logo do disparate. Mas saiu-me. O aluno nem deu conta. Riu-se e continuou. Eu 
também achei melhor não dizer mais nada para não agravar... 
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Estes comentários sugerem uma tomada de consciência das características do contexto de (CO) 
trabalho e uma abordagem mais críticas das mesmas. M 

Práticas educativas 
Ainda relativamente ao seu trabalho com as crianças, na perspectiva do projecto refere ainda que (CO) 
tem notado (sem saber se isso é fruto dos debates que têm desenvolvido nas aulas ou não) que as M 
crianças prestam mais atenção a alguns aspectos da diversidade. E cita como exemplo: 

" Entrou um menino novo, de raça negra, para a infantil. Eles andam sempre a pegar-lhe ao 
colo e a fazer-lhe miminhos... E não é por uma questão de paternalismo, ou por terem pena dele. 
Nota-se que gostam mesmo dele. Mas em relação à I. [que também é negra], já não acontece o M 
mesmo. Ela é interna. Não sei se terá a ver com isso... " 
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NOTA DE CAMPO 5 SESSÃO DE TRABALHO DA EQUIPA 25/05/99 

PERCEPÇÃO DA FORMAÇÃO 

Metodologia 
Notei também que as relações no seio das equipa são mais abertas. Há um maior à-vontade na (CO) 
discussão, confrontação e análise das situações que vão sendo relatadas. Algumas pessoas SP+ 
continuam, no entanto a comunicar pouco as suas experiências. 

PERCEPÇÃO DOS EFEITOS DA FORMAÇÃO 

Práticas educativas 

No início da sessão, a Clara comentou a situação que tem vindo a analisar e que envolve uma 
criança Jeová. Contou às colegas que, numa altura em que pensava ter resolvido a situação de 
uma forma positiva (a criança já não se auto-excluía como antes e participava nas actividades (CO) 
devida ao esforço, para valorizar os seus pontos de vista e tentar justificar as opções por outras M 
perspectivas que não a religiosa) para seu espanto, um dia a criança recusou-se a participar numa 
visita de estudo. Carla viu-se obrigada a retomar uma atenção acrescida a estas questões e 
reforçar o investimento no conhecimento recíproco dos alunos. 
Optou por abordar concretamente as características das duas religiões representadas - católica e 
Jeová - chamando a atenção para detalhes relativamente semelhantes como por exemplo o pão 
(na celebração Jeová) e a hóstia (na celebração católica). 

C - O pai do miúdo levoii-me livros sobre a religião deles e eu li outras coisas sobre as duas. E M 
houve coisas que as próprias crianças trouxeram. Qualquer dia estou formada nesta área.... 
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ANEXO 12 

Sistematização das referências 
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MOMENTO INICIAL: 
ENTREVISTAS INICIAIS + 1* REUNIÃO DA EQUIPA 

Instituição: COLÉGIO DO SOL 

Campo de 
análise 

Categorias Sub
categorias 

Inês* Maria Ana Total de 
ocorrências 

Total da 
equipa 

Percepções 
inereiues a 
acção 
educativa 

Problemas 
face à acção 
educativa 

PSI 0 3 3 17 

Percepções 
inereiues a 
acção 
educativa 

Problemas 
face à acção 
educativa 

INS 0 1 1 10 
Percepções 
inereiues a 
acção 
educativa 

Problemas 
face à acção 
educativa DIV 5 5 9 31 Percepções 

inereiues a 
acção 
educativa 

Questões da 
ordem da 
profissão 

SI 0 0 0 0 
Percepções 
inereiues a 
acção 
educativa 

Questões da 
ordem da 
profissão 

EP 1 1 2 2 

Percepção 
da 
diversidade 
cultural 

Aspectos da 
diversidade 

COD 0 0 0 3 

Percepção 
da 
diversidade 
cultural 

Aspectos da 
diversidade 

NEE 0 0 0 4 

Percepção 
da 
diversidade 
cultural 

Aspectos da 
diversidade EV 0 0 0 2 

Percepção 
da 
diversidade 
cultural 

Aspectos da 
diversidade 

SO 1 1 2 12 Percepção 
da 
diversidade 
cultural 

Aspectos da 
diversidade 

REL 0 0 0 5 
Percepção 
da 
diversidade 
cultural 

Aspectos da 
diversidade 

CP 0 1 1 7 

Percepção 
da 
diversidade 
cultural 

Aspectos da 
diversidade 

ETN 1 1 2 3 

Percepção 
da 
diversidade 
cultural 

Aspectos da 
diversidade 

RO 0 1 1 2 

Percepção 
da 
diversidade 
cultural 

Aspectos da 
diversidade 

VP 0 0 0 0 

Percepção 
da 
diversidade 
cultural 

Aspectos da 
diversidade 

CA 0 0 0 0 

Percepção 
da 
diversidade 
cultural 

} 'alorização 
das situações 
de 
diversidade 
na escola 

P 0 3 3 8 

Percepção 
da 
diversidade 
cultural 

} 'alorização 
das situações 
de 
diversidade 
na escola 

N 2 4 6 24 

Percepção 
da 
diversidade 
cultural 

} 'alorização 
das situações 
de 
diversidade 
na escola 

0 1 1 2 9 

Percepção 
daformação 

Razões da 
adesão ao 
projecto 

ACT 0 0 0 0 

Percepção 
daformação 

Razões da 
adesão ao 
projecto 

INTP 1 2 3 12 

Percepção 
daformação 

Razões da 
adesão ao 
projecto COL 1 1 2 5 

Percepção 
daformação 

Razões da 
adesão ao 
projecto 

PRO 0 0 0 2 

Percepção 
daformação 

Temática 

PERT+ 3 2 5 16 
Percepção 
daformação 

Temática 
PERT- 3 1 4 5 Percepção 

daformação 
Temática 

INTT 0 0 0 0 
Percepção 
daformação 

Temática 

DIFT 2 1 33 5 

Percepção 
daformação 

Metodologia 

AA+ 0 0 0 0 

Percepção 
daformação 

Metodologia 

AA- 0 0 0 0 

Percepção 
daformação 

Metodologia 
REG+ 3 0 3 13 

Percepção 
daformação 

Metodologia REG- 0 1 1 1 

Percepção 
daformação 

Metodologia 

SP+ 0 0 0 0 

Percepção 
daformação 

Metodologia 

SP- 0 0 0 0 

Percepção 
daformação 

Metodologia 

PART+ 0 0 0 2 

Percepção 
daformação 

Metodologia 

PART- 0 0 0 1 

Percepção 
daformação 

Metodologia 

DIFM 1 1 2 10 

Percepção 
dos efeitos 
daformação 

Nivel 
conceptual 

MC 
Percepção 
dos efeitos 
daformação 

Nivel 
conceptual CC Percepção 

dos efeitos 
daformação 

Xível das 
práticas 
educativas 

MPE 
Percepção 
dos efeitos 
daformação 

Xível das 
práticas 
educativas CPE 

* Não participou na primeira reunião. 



MOMENTO INICIAL: 
ENTREVISTAS INICIAIS + 1" REUNIÃO DA EQUIPA 

Instituição: Escola B. 1 do Norte + Jardim de Infância do Norte 

Campo de 
análise 

Categorias Sub
categorias 

Clara Alexandra Graça Sara Lui sa Total de 
ocorrências 

Percepções 
inerentes à 
acção 
educativa 

Problemas 
face à acção 
educativa 

PSI 0 1 1 0 0 2 

Percepções 
inerentes à 
acção 
educativa 

Problemas 
face à acção 
educativa 

INS 3 0 0 0 0 3 
Percepções 
inerentes à 
acção 
educativa 

Problemas 
face à acção 
educativa DIV 5 0 0 0 0 5 Percepções 

inerentes à 
acção 
educativa 

Questões da 
ordem da 
profissão 

SI 2 0 0 0 0 2 
Percepções 
inerentes à 
acção 
educativa 

Questões da 
ordem da 
profissão 

EP 0 0 0 1 0 1 

Percepção 
da 
diversidade 
cultural 

Aspectos da 
diversidade 

COD 0 o i i 0 0 1 

Percepção 
da 
diversidade 
cultural 

Aspectos da 
diversidade 

NEE d 0 0 0 0 0 

Percepção 
da 
diversidade 
cultural 

Aspectos da 
diversidade EV 0 0 0 1 0 1 

Percepção 
da 
diversidade 
cultural 

Aspectos da 
diversidade 

SO 2 1 0 2 0 5 
Percepção 
da 
diversidade 
cultural 

Aspectos da 
diversidade 

REL 1 1 0 0 0 2 
Percepção 
da 
diversidade 
cultural 

Aspectos da 
diversidade 

CP 0 0 0 0 0 0 

Percepção 
da 
diversidade 
cultural 

Aspectos da 
diversidade 

ETN 0 1 0 0 0 1 

Percepção 
da 
diversidade 
cultural 

Aspectos da 
diversidade 

RO 0 0 0 0 0 0 

Percepção 
da 
diversidade 
cultural 

Aspectos da 
diversidade 

VP 0 0 0 0 0 0 

Percepção 
da 
diversidade 
cultural 

Aspectos da 
diversidade 

CA 0 0 0 0 0 0 

Percepção 
da 
diversidade 
cultural 

Valorização 
das situações 
de 
diversidade 
na escola 

P 0 0 0 0 0 0 

Percepção 
da 
diversidade 
cultural 

Valorização 
das situações 
de 
diversidade 
na escola 

N 3 0 0 2 0 5 

Percepção 
da 
diversidade 
cultural 

Valorização 
das situações 
de 
diversidade 
na escola 

0 0 0 0 0 0 0 

Percepção 
daformação 

Razões da 
adesão ao 
projecto 

ACT 0 0 0 0 0 0 

Percepção 
daformação 

Razões da 
adesão ao 
projecto 

INTP 1 1 1 0 1 4 

Percepção 
daformação 

Razões da 
adesão ao 
projecto COL 0 0 0 0 0 0 

Percepção 
daformação 

Razões da 
adesão ao 
projecto 

PRO 1 1 0 0 0 2 

Percepção 
daformação 

Temática 

PERT+ 3 1 1 1 0 6 

Percepção 
daformação 

Temática PERT- 1 0 0 0 0 1 
Percepção 
daformação 

Temática 
INTT 0 0 0 0 0 0 

Percepção 
daformação 

Temática 

DIFT 2 0 0 0 0 2 

Percepção 
daformação 

Metodologia 

AA+ 0 0 0 0 0 0 

Percepção 
daformação 

Metodologia 

AA- 0 0 0 0 0 0 

Percepção 
daformação 

Metodologia 
REG+ 1 0 0 0 1 2 

Percepção 
daformação 

Metodologia REG- 0 0 0 0 0 0 

Percepção 
daformação 

Metodologia 
SP+ 0 0 0 0 0 0 

Percepção 
daformação 

Metodologia 

SP- 0 0 0 0 0 0 

Percepção 
daformação 

Metodologia 

PART+ 0 0 0 0 0 0 

Percepção 
daformação 

Metodologia 

PART- 1 0 0 0 0 1 

Percepção 
daformação 

Metodologia 

DIFM 2 0 0 0 0 2 

Percepção 
dos efeitos 
daformação 

Nível 
conceptual 

MC 
Percepção 
dos efeitos 
daformação 

Nível 
conceptual CC 1 1 

Percepção 
dos efeitos 
daformação 

Nível das 
práticas 
educativas 

MPE 
Percepção 
dos efeitos 
daformação 

Nível das 
práticas 
educativas CPE 
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MOMENTO INICIAL: 
ENTREVISTAS INICIAIS + 1* REUNIÃO DA EQUIPA 
Instituição: Escola B. 1 do Sul + Jardim de Infância do Sul 

Campo de 
análise 

Categorias Sub
categorias 

Olga Helena Francisca1 Mariana2 Elsa Total de 
ocorrências 

Percepções 
inerentes à 
acção 
educativa 

Problemas 
face à acção 
educativa 

PSI 5 3 0 3 1 12 

Percepções 
inerentes à 
acção 
educativa 

Problemas 
face à acção 
educativa INS 0 0 0 6 0 6 

Percepções 
inerentes à 
acção 
educativa 

Problemas 
face à acção 
educativa 

DIV 1 1 0 6 5 13 Percepções 
inerentes à 
acção 
educativa 

Questões da 
ordem da 
profissão 

SI 0 0 0 6 2 8 
Percepções 
inerentes à 
acção 
educativa 

Questões da 
ordem da 
profissão EP 0 0 0 12 2 10 

Percepção 
da 
diversidade 
cultural 

Aspectos da 
diversidade 

COD 0 0 0 2 0 2 

Percepção 
da 
diversidade 
cultural 

Aspectos da 
diversidade 

NEE 2 0 0 0 2 4 

Percepção 
da 
diversidade 
cultural 

Aspectos da 
diversidade EV 0 1 0 0 0 1 

Percepção 
da 
diversidade 
cultural 

Aspectos da 
diversidade 

SO 0 0 0 2 3 5 Percepção 
da 
diversidade 
cultural 

Aspectos da 
diversidade 

REL 1 0 0 2 0 2 
Percepção 
da 
diversidade 
cultural 

Aspectos da 
diversidade 

CP 1 0 0 0 1 2 

Percepção 
da 
diversidade 
cultural 

Aspectos da 
diversidade 

ETN 0 0 0 0 0 0 

Percepção 
da 
diversidade 
cultural 

Aspectos da 
diversidade 

RO 0 1 0 0 0 1 

Percepção 
da 
diversidade 
cultural 

Aspectos da 
diversidade 

VP 0 0 0 0 0 0 

Percepção 
da 
diversidade 
cultural 

Aspectos da 
diversidade 

CA 0 0 0 0 0 0 

Percepção 
da 
diversidade 
cultural 

Valoração 
das situações 
de 
diversidade 
na escola 

P 0 1 0 1 3 5 

Percepção 
da 
diversidade 
cultural 

Valoração 
das situações 
de 
diversidade 
na escola 

N 2 3 0 2 6 13 

Percepção 
da 
diversidade 
cultural 

Valoração 
das situações 
de 
diversidade 
na escola 

0 3 3 0 0 1 7 

Percepção 
daformação 

Razões da 
adesão ao 
projecto 

ACT 0 0 0 0 0 0 

Percepção 
daformação 

Razões da 
adesão ao 
projecto 

INTP 1 1 1 0 1 4 

Percepção 
daformação 

Razões da 
adesão ao 
projecto COL 1 1 1 0 1 4 

Percepção 
daformação 

Razões da 
adesão ao 
projecto 

PRO 0 0 0 0 0 0 

Percepção 
daformação 

Temática 

PERT+ 1 1 0 2 1 5 

Percepção 
daformação 

Temática PERT- 0 0 0 0 0 0 Percepção 
daformação 

Temática 
INTT 0 0 0 0 0 0 

Percepção 
daformação 

Temática 

DIFT 0 0 0 0 0 0 

Percepção 
daformação 

Metodologia 

AA+ 0 0 0 0 0 0 

Percepção 
daformação 

Metodologia 

AA- 0 0 0 0 0 0 

Percepção 
daformação 

Metodologia 
REG+ 4 2 0 0 2 8 

Percepção 
daformação 

Metodologia REG- 0 0 0 0 0 0 

Percepção 
daformação 

Metodologia 
SP+ 0 0 0 0 0 0 

Percepção 
daformação 

Metodologia 

SP- 0 0 0 0 0 0 

Percepção 
daformação 

Metodologia 

PART+ 0 0 0 2 0 2 

Percepção 
daformação 

Metodologia 

PART- 0 0 0 0 0 0 

Percepção 
daformação 

Metodologia 

DIFM 0 2 0 2 2 6 

Percepção 
dos efeitos 
daformação 

Nível 
conceptual 

MC 
Percepção 
dos efeitos 
daformação 

Nível 
conceptual CC Percepção 

dos efeitos 
daformação 

Nível das 
práticas 
educativas 

MPE 
Percepção 
dos efeitos 
daformação 

Nível das 
práticas 
educativas CPE 

1 Nâo participou no primeiro encontro do grupo. 
2 Não participou no primeiro encontro do grupo, nem na primeira reunião da equipa. Fez a entrevista inicial, 
individualmente. 
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Momento intermédio 
NOTAS DE CAMPO + DOCUMENTOS DE AVALIAÇÃO DO PROCESSO 
Instituição: COLÉGIO DO SOL 

Campo de 
análise 

Categorias Sub
categorias 

Inês Maria Ana Total de 
ocorrências 

Percepções 
inerentes à 
acção 
educativa 

Problemas 
face à acção 
educativa 

PSI 

Percepções 
inerentes à 
acção 
educativa 

Problemas 
face à acção 
educativa 

INS 1 1 
Percepções 
inerentes à 
acção 
educativa 

Problemas 
face à acção 
educativa DIV 1 1 Percepções 

inerentes à 
acção 
educativa 

Questões da 
ordem da 
profissão 

SI 1 1 2 
Percepções 
inerentes à 
acção 
educativa 

Questões da 
ordem da 
profissão EP 1 2 3 

Percepção 
da 
diversidade 
cultural 

Aspectos da 
diversidade 

COD 

Percepção 
da 
diversidade 
cultural 

Aspectos da 
diversidade 

NEE 

Percepção 
da 
diversidade 
cultural 

Aspectos da 
diversidade EV 

Percepção 
da 
diversidade 
cultural 

Aspectos da 
diversidade 

SO 1 1 
Percepção 
da 
diversidade 
cultural 

Aspectos da 
diversidade 

REL 
Percepção 
da 
diversidade 
cultural 

Aspectos da 
diversidade 

CP 

Percepção 
da 
diversidade 
cultural 

Aspectos da 
diversidade 

ETN 

Percepção 
da 
diversidade 
cultural 

Aspectos da 
diversidade 

RO 

Percepção 
da 
diversidade 
cultural 

Aspectos da 
diversidade 

VP 

Percepção 
da 
diversidade 
cultural 

Aspectos da 
diversidade 

CA 

Percepção 
da 
diversidade 
cultural 

Valoração 
das situações 
de 
diversidade 
na escola 

P 

Percepção 
da 
diversidade 
cultural 

Valoração 
das situações 
de 
diversidade 
na escola 

N 2 2 

Percepção 
da 
diversidade 
cultural 

Valoração 
das situações 
de 
diversidade 
na escola 

0 

Percepção 
daformação 

Razões da 
adesão ao 
projecto 

ACT 

Percepção 
daformação 

Razões da 
adesão ao 
projecto 

INTP 

Percepção 
daformação 

Razões da 
adesão ao 
projecto COL 

Percepção 
daformação 

Razões da 
adesão ao 
projecto 

PRO 

Percepção 
daformação 

Temática 

PERT+ 
Percepção 
daformação 

Temática PERT-Percepção 
daformação 

Temática 
INTT 2 2 

Percepção 
daformação 

Temática 

DIFT 

Percepção 
daformação 

Metodologia 

AA+ 1 1 

Percepção 
daformação 

Metodologia 

AA-

Percepção 
daformação 

Metodologia 
REG+ 3 4 2 9 

Percepção 
daformação 

Metodologia REG-

Percepção 
daformação 

Metodologia 
SP+ 2 1 3 

Percepção 
daformação 

Metodologia 

SP-

Percepção 
daformação 

Metodologia 

PART+ 3 3 3 9 

Percepção 
daformação 

Metodologia 

PART-

Percepção 
daformação 

Metodologia 

DIFM 1 1 2 4 

Percepção 
dos efeitos 
daformação 

Nível 
conceptual 

MC 1 2 3 6 
Percepção 
dos efeitos 
daformação 

Nível 
conceptual CC Percepção 

dos efeitos 
daformação 

Nível das 
práticas 
educativas 

MPE 2 2 
Percepção 
dos efeitos 
daformação 

Nível das 
práticas 
educativas CPE 
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Momento intermédio 
NOTAS DE CAMPO + DOCUMENTOS DE AVALIAÇÃO DO PROCESSO 

Instituição: Escola B. 1 do Norte + Jardim de Infância do Norte 
Campo de 
análise 

Categorias Sub
categorias 

Clara Alexandra Graça Sara Luisa Total de 
ocorrências 

Percepções 
inerentes à 
acção 
educativa 

Problemas 
face à acção 
educativa 

PSI 

Percepções 
inerentes à 
acção 
educativa 

Problemas 
face à acção 
educativa 

INS 
Percepções 
inerentes à 
acção 
educativa 

Problemas 
face à acção 
educativa DIV 1 1 Percepções 

inerentes à 
acção 
educativa 

Questões da 
ordem da 
profissão 

SI 
Percepções 
inerentes à 
acção 
educativa 

Questões da 
ordem da 
profissão EP 

Percepção 
da 
diversidade 
cultural 

Aspectos da 
diversidade 

COD 

Percepção 
da 
diversidade 
cultural 

Aspectos da 
diversidade 

NEE 

Percepção 
da 
diversidade 
cultural 

Aspectos da 
diversidade EV 

Percepção 
da 
diversidade 
cultural 

Aspectos da 
diversidade 

SO 1 1 Percepção 
da 
diversidade 
cultural 

Aspectos da 
diversidade 

REL 
Percepção 
da 
diversidade 
cultural 

Aspectos da 
diversidade 

CP 

Percepção 
da 
diversidade 
cultural 

Aspectos da 
diversidade 

ETN 

Percepção 
da 
diversidade 
cultural 

Aspectos da 
diversidade 

RO 

Percepção 
da 
diversidade 
cultural 

Aspectos da 
diversidade 

VP 

Percepção 
da 
diversidade 
cultural 

Aspectos da 
diversidade 

CA 

Percepção 
da 
diversidade 
cultural 

l'alorizaçâo 
das situações 
de 
diversidade 
na escola 

P 

Percepção 
da 
diversidade 
cultural 

l'alorizaçâo 
das situações 
de 
diversidade 
na escola 

N 1 1 

Percepção 
da 
diversidade 
cultural 

l'alorizaçâo 
das situações 
de 
diversidade 
na escola 

0 2 2 

Percepção 
da formação 

Razões da 
adesão ao 
projecto 

ACT 

Percepção 
da formação 

Razões da 
adesão ao 
projecto 

INTP 

Percepção 
da formação 

Razões da 
adesão ao 
projecto COL 

Percepção 
da formação 

Razões da 
adesão ao 
projecto 

PRO 

Percepção 
da formação 

Temática 

PERT+ 
Percepção 
da formação 

Temática PERT-Percepção 
da formação 

Temática 
INTT 1 1 1 1 2 6 

Percepção 
da formação 

Temática 

DIFT 

Percepção 
da formação 

Metodologia 

AA+ 1 2 3 

Percepção 
da formação 

Metodologia 

AA-

Percepção 
da formação 

Metodologia 
REG+ 2 2 1 1 2 8 

Percepção 
da formação 

Metodologia REG-

Percepção 
da formação 

Metodologia 
SP+ 1 1 2 

Percepção 
da formação 

Metodologia 

SP-

Percepção 
da formação 

Metodologia 

PART+ 1 1 2 2 6 

Percepção 
da formação 

Metodologia 

PART-

Percepção 
da formação 

Metodologia 

DIFM 1 1 3 1 4 10 

Percepção 
dos efeitos 
da formação 

Nível 
conceptual 

MC 2 1 1 4 
Percepção 
dos efeitos 
da formação 

Nível 
conceptual CC Percepção 

dos efeitos 
da formação 

Nível das 
práticas 
educativas 

MPE 3 1 4 
Percepção 
dos efeitos 
da formação 

Nível das 
práticas 
educativas CPE 
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Momento intermédio 
NOTAS DE CAMPO + DOCUMENTOS DE AVALIAÇÃO DO PROCESSO 
Instituição: Jardim de Infância do Sul + Escola B. 1 do Sul 

Campo de 
análise 

Categorias Sub
categorias 

Olga Helena Francisca Mariana Elsa Total de 
ocorrências 

Percepções 
inerentes à 
acção 
educativa 

Problemas 
face à acção 

PSI 

Percepções 
inerentes à 
acção 
educativa 

Problemas 
face à acção INS 

Percepções 
inerentes à 
acção 
educativa 

educativa DIV Percepções 
inerentes à 
acção 
educativa 

Oueslões da 
ordem da 
profissão 

DIV Percepções 
inerentes à 
acção 
educativa 

Oueslões da 
ordem da 
profissão 

SI 

Percepções 
inerentes à 
acção 
educativa 

Oueslões da 
ordem da 
profissão 

EP 

Percepção 
da 
diversidade 
cultural 

Aspectos da 
diversidade 

COD 

Percepção 
da 
diversidade 
cultural 

Aspectos da 
diversidade 

NEE 

Percepção 
da 
diversidade 
cultural 

Aspectos da 
diversidade EV 

Percepção 
da 
diversidade 
cultural 

Aspectos da 
diversidade 

SO Percepção 
da 
diversidade 
cultural 

Aspectos da 
diversidade 

REL 
Percepção 
da 
diversidade 
cultural 

Aspectos da 
diversidade 

CP 

Percepção 
da 
diversidade 
cultural 

Aspectos da 
diversidade 

ETN 

Percepção 
da 
diversidade 
cultural 

Aspectos da 
diversidade 

RO 

Percepção 
da 
diversidade 
cultural 

Aspectos da 
diversidade 

VP 

Percepção 
da 
diversidade 
cultural 

Aspectos da 
diversidade 

CA 

Percepção 
da 
diversidade 
cultural 

Valoração 
das situações 
de 
diversidade 
na escola 

P 1 1 

Percepção 
da 
diversidade 
cultural 

Valoração 
das situações 
de 
diversidade 
na escola 

N 

Percepção 
da 
diversidade 
cultural 

Valoração 
das situações 
de 
diversidade 
na escola 

0 2 2 

Percepção 
daformação 

Razões da 
adesão ao 
projecto 

ACT 

Percepção 
daformação 

Razões da 
adesão ao 
projecto 

INTP 

Percepção 
daformação 

Razões da 
adesão ao 
projecto COL 

Percepção 
daformação 

Razões da 
adesão ao 
projecto 

PRO 1 

Percepção 
daformação 

Temática 

PERT+ 1 
Percepção 
daformação 

Temática 
PERT- 2 2 

Percepção 
daformação 

Temática INTT 
Percepção 
daformação 

Temática 

DIFT 

Percepção 
daformação 

Metodologia 

AA+ 

Percepção 
daformação 

Metodologia 

AA-

Percepção 
daformação 

Metodologia 
REG+ 2 2 1 5 

Percepção 
daformação 

Metodologia REG-

Percepção 
daformação 

Metodologia 
SP+ 

Percepção 
daformação 

Metodologia 

SP-

Percepção 
daformação 

Metodologia 

PART+ 1 2 1 1 1 6 

Percepção 
daformação 

Metodologia 

PART-

Percepção 
daformação 

Metodologia 

DIFM 2 2 4 1 1 10 

Percepção 
dos efeitos 
daformação 

Nível 
conceptual 

MC 1 1 2 

Percepção 
dos efeitos 
daformação 

Nível 
conceptual CC Percepção 

dos efeitos 
daformação 

Nível das 
práticas 
educativas 

MPE 
Percepção 
dos efeitos 
daformação 

Nível das 
práticas 
educativas CPE 
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Momento intermédio 
DOCUMENTO 3 DE AVALIAÇÃO DO PROCESSO 

Preenchimento anónimo 
Campo de 
análise 

Categorias Sub
categorias 

a b c d e f g h i j 1 Total dc 
ocorrências 

Percepções 
inerentes à 
acção 
educativa 

Problemas 
face à acção 
educativa 

PSI 

Percepções 
inerentes à 
acção 
educativa 

Problemas 
face à acção 
educativa 

INS 
Percepções 
inerentes à 
acção 
educativa 

Problemas 
face à acção 
educativa DIV Percepções 

inerentes à 
acção 
educativa 

Questões da 
ordem da 
profissão 

SI 
Percepções 
inerentes à 
acção 
educativa 

Questões da 
ordem da 
profissão 

EP 

Percepção 
da 
diversidade 
cultural 

Aspectos da 
diversidade 

COD 

Percepção 
da 
diversidade 
cultural 

Aspectos da 
diversidade 

NEE 

Percepção 
da 
diversidade 
cultural 

Aspectos da 
diversidade EV 

Percepção 
da 
diversidade 
cultural 

Aspectos da 
diversidade 

SO Percepção 
da 
diversidade 
cultural 

Aspectos da 
diversidade 

REL 
Percepção 
da 
diversidade 
cultural 

Aspectos da 
diversidade 

CP 

Percepção 
da 
diversidade 
cultural 

Aspectos da 
diversidade 

ETN 

Percepção 
da 
diversidade 
cultural 

Aspectos da 
diversidade 

RO 

Percepção 
da 
diversidade 
cultural 

Aspectos da 
diversidade 

VP 

Percepção 
da 
diversidade 
cultural 

Aspectos da 
diversidade 

CA 

Percepção 
da 
diversidade 
cultural 

Valoração 
das situações 
de 
diversidade 
na escola 

P 

Percepção 
da 
diversidade 
cultural 

Valoração 
das situações 
de 
diversidade 
na escola 

N 

Percepção 
da 
diversidade 
cultural 

Valoração 
das situações 
de 
diversidade 
na escola 

0 

Percepção 
daformação 

Razões da 
adesão ao 
projecto 

ACT 

Percepção 
daformação 

Razões da 
adesão ao 
projecto 

INTP 

Percepção 
daformação 

Razões da 
adesão ao 
projecto COL 

Percepção 
daformação 

Razões da 
adesão ao 
projecto 

PRO 

Percepção 
daformação 

Expectativas 
face ao 
projecto 

EST 1 1 1 1 1 5 

Percepção 
daformação 

Expectativas 
face ao 
projecto EREF 1 1 1 3 Percepção 

daformação 

Expectativas 
face ao 
projecto 

EPART 1 1 2 
Percepção 
daformação 

Temática 

PERT+ 1 1 2 

Percepção 
daformação 

Temática 
PERT-

Percepção 
daformação 

Temática 
INTT 1 1 2 

Percepção 
daformação 

Temática 

DIFT 1 1 2 

Percepção 
daformação 

Metodologia 

AA+ 1 1 1 3 

Percepção 
daformação 

Metodologia 

AA-

Percepção 
daformação 

Metodologia 
REG+ 1 2 3 

Percepção 
daformação 

Metodologia REG-

Percepção 
daformação 

Metodologia 
SP+ 

Percepção 
daformação 

Metodologia 

SP- 1 1 

Percepção 
daformação 

Metodologia 

PART+ 1 1 1 1 4 

Percepção 
daformação 

Metodologia 

PART-

Percepção 
daformação 

Metodologia 

DIFM 

Percepção 
dos efeitos 
da formação 

Nível 
conceptual 

MC 1 1 2 

Percepção 
dos efeitos 
da formação 

Nível 
conceptual CC Percepção 

dos efeitos 
da formação 

Nível das 
práticas 
educativas 

MPE 1 1 1 3 
Percepção 
dos efeitos 
da formação 

Nível das 
práticas 
educativas CPE 
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Momento intermédio 
DOCUMENTOS DE TRABALHO 
Instituição: COLÉGIO DO SOL 

Campo de 
análise 

Categorias Sub
categorias 

Inês Maria Ana Total de 
ocorrências 

Percepções 
inerentes à 
acção 
educativa 

Problemas 
face à acção 
educativa 

PSI 

Percepções 
inerentes à 
acção 
educativa 

Problemas 
face à acção 
educativa 

INS 
Percepções 
inerentes à 
acção 
educativa 

Problemas 
face à acção 
educativa DIV 1 1 2 Percepções 

inerentes à 
acção 
educativa Questões da 

ordem da 
profissão 

SI 

Percepções 
inerentes à 
acção 
educativa Questões da 

ordem da 
profissão 

EP 

Percepção 
da 
diversidade 
cultural 

Aspectos da 
diversidade 

COD 

Percepção 
da 
diversidade 
cultural 

Aspectos da 
diversidade 

NEE 

Percepção 
da 
diversidade 
cultural 

Aspectos da 
diversidade EV 1 1 2 

Percepção 
da 
diversidade 
cultural 

Aspectos da 
diversidade 

SO 1 1 1 3 
Percepção 
da 
diversidade 
cultural 

Aspectos da 
diversidade 

REL 
Percepção 
da 
diversidade 
cultural 

Aspectos da 
diversidade 

CP 

Percepção 
da 
diversidade 
cultural 

Aspectos da 
diversidade 

ETN 

Percepção 
da 
diversidade 
cultural 

Aspectos da 
diversidade 

RO 

Percepção 
da 
diversidade 
cultural 

Aspectos da 
diversidade 

VP 

Percepção 
da 
diversidade 
cultural 

Aspectos da 
diversidade 

CA 

Percepção 
da 
diversidade 
cultural 

Valoração 
das situações 
de 
diversidade 
na escola 

P 

Percepção 
da 
diversidade 
cultural 

Valoração 
das situações 
de 
diversidade 
na escola 

N 1 1 

Percepção 
da 
diversidade 
cultural 

Valoração 
das situações 
de 
diversidade 
na escola 

0 

Percepção 
da formação 

Razões da 
adesão ao 
projecto 

ACT 

Percepção 
da formação 

Razões da 
adesão ao 
projecto 

INTP 

Percepção 
da formação 

Razões da 
adesão ao 
projecto COL 

Percepção 
da formação 

Razões da 
adesão ao 
projecto 

PRO 

Percepção 
da formação 

Temática 

PERT+ 
Percepção 
da formação 

Temática 
PERT-Percepção 

da formação 
Temática INTT 

Percepção 
da formação 

Temática 

DIFT 

Percepção 
da formação 

Metodologia 

AA+ 

Percepção 
da formação 

Metodologia 

AA-

Percepção 
da formação 

Metodologia 
REG+ 3 1 4 

Percepção 
da formação 

Metodologia REG-

Percepção 
da formação 

Metodologia 

SP+ 1 1 

Percepção 
da formação 

Metodologia 

SP-

Percepção 
da formação 

Metodologia 

PART+ 1 1 

Percepção 
da formação 

Metodologia 

PART-

Percepção 
da formação 

Metodologia 

DIFM 

Percepção 
dos efeitos 
da formação 

Nível 
conceptual 

MC 3 1 2 6 
Percepção 
dos efeitos 
da formação 

Nível 
conceptual CC Percepção 

dos efeitos 
da formação 

Nível das 
práticas 
educativas 

MPE 1 1 
Percepção 
dos efeitos 
da formação 

Nível das 
práticas 
educativas CPE 
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Momento intermédio 
DOCUMENTOS DE TRABALHO 
Instituição: Escola B. 1 do Norte + Jardim de Infância do Norte 

Campo de 
análise 

Categorias Sub
categorias 

Clara Alexandra Graça Sara Luísa Total de 
ocorrências 

Percepções 
inerentes à 
acção 
educativa 

Problemas 
face à acção 
educativa 

PSI 1 1 

Percepções 
inerentes à 
acção 
educativa 

Problemas 
face à acção 
educativa 

INS 
Percepções 
inerentes à 
acção 
educativa 

Problemas 
face à acção 
educativa DIV 1 1 2 Percepções 

inerentes à 
acção 
educativa 

Questões da 
ordem da 
profissão 

SI 
Percepções 
inerentes à 
acção 
educativa 

Questões da 
ordem da 
profissão EP 

Percepção 
da 
diversidade 
cultural 

Aspectos da 
diversidade 

COD 

Percepção 
da 
diversidade 
cultural 

Aspectos da 
diversidade 

NEE 

Percepção 
da 
diversidade 
cultural 

Aspectos da 
diversidade EV 1 1 

Percepção 
da 
diversidade 
cultural 

Aspectos da 
diversidade 

SO 1 1 1 1 4 
Percepção 
da 
diversidade 
cultural 

Aspectos da 
diversidade 

REL 1 1 Percepção 
da 
diversidade 
cultural 

Aspectos da 
diversidade 

CP 

Percepção 
da 
diversidade 
cultural 

Aspectos da 
diversidade 

ETN 

Percepção 
da 
diversidade 
cultural 

Aspectos da 
diversidade 

RO 

Percepção 
da 
diversidade 
cultural 

Aspectos da 
diversidade 

VP 1 1 

Percepção 
da 
diversidade 
cultural 

Aspectos da 
diversidade 

CA 

Percepção 
da 
diversidade 
cultural 

] alorização 
das situações 
de 
diversidade 
na escola 

P 1 1 2 

Percepção 
da 
diversidade 
cultural 

] alorização 
das situações 
de 
diversidade 
na escola 

N 

Percepção 
da 
diversidade 
cultural 

] alorização 
das situações 
de 
diversidade 
na escola 

0 

Percepção 
da formação 

Razões da 
adesão ao 
projecto 

ACT 

Percepção 
da formação 

Razões da 
adesão ao 
projecto 

INTP 1 1 

Percepção 
da formação 

Razões da 
adesão ao 
projecto COL 

Percepção 
da formação 

Razões da 
adesão ao 
projecto 

PRO 

Percepção 
da formação 

Temática 

PERT+ 
Percepção 
da formação 

Temática PERT-Percepção 
da formação 

Temática 
INTT 1 1 2 

Percepção 
da formação 

Temática 

DIFT 1 1 2 

Percepção 
da formação 

Metodologia 

AA+ 

Percepção 
da formação 

Metodologia 

AA-

Percepção 
da formação 

Metodologia 
REG+ 1 1 2 

Percepção 
da formação 

Metodologia REG-

Percepção 
da formação 

Metodologia 
SP+ 

Percepção 
da formação 

Metodologia 

SP-

Percepção 
da formação 

Metodologia 

PART+ 1 1 2 

Percepção 
da formação 

Metodologia 

PART-

Percepção 
da formação 

Metodologia 

DIFM 

Percepção 
dos efeitos 
da formação 

Nível 
conceptual 

MC 3 1 1 1 6 
Percepção 
dos efeitos 
da formação 

Nível 
conceptual CC Percepção 

dos efeitos 
da formação 

Nível das 
práticas 
educativas 

MPE 2 1 2 1 6 
Percepção 
dos efeitos 
da formação 

Nível das 
práticas 
educativas CPE 
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Momento intermédio 
DOCUMENTOS DE TRABALHO 
Instituição: Escola B. 1 do Sul + Jardim de Infância do Sul 
Campo de 
análise 

Categorias Sub
categorias 

Olga Helena Francisca Mariana Elsa Total de 
ocorrências 

Percepções 
inerentes à 
acção 
educativa 

Problemas 
face à acção 
educativa 

PSI 1 1 

Percepções 
inerentes à 
acção 
educativa 

Problemas 
face à acção 
educativa 

INS 
Percepções 
inerentes à 
acção 
educativa 

Problemas 
face à acção 
educativa DIV Percepções 

inerentes à 
acção 
educativa Questões da 

ordem da 
profissão 

SI 

Percepções 
inerentes à 
acção 
educativa Questões da 

ordem da 
profissão EP 

Percepção 
da 
diversidade 
cultural 

Aspectos da 
diversidade 

COD 

Percepção 
da 
diversidade 
cultural 

Aspectos da 
diversidade 

NEE 1 1 

Percepção 
da 
diversidade 
cultural 

Aspectos da 
diversidade 

EV 1 1 1 3 

Percepção 
da 
diversidade 
cultural 

Aspectos da 
diversidade 

SO 1 1 1 3 
Percepção 
da 
diversidade 
cultural 

Aspectos da 
diversidade 

REL 
Percepção 
da 
diversidade 
cultural 

Aspectos da 
diversidade 

CP 

Percepção 
da 
diversidade 
cultural 

Aspectos da 
diversidade 

ETN 

Percepção 
da 
diversidade 
cultural 

Aspectos da 
diversidade 

RO 

Percepção 
da 
diversidade 
cultural 

Aspectos da 
diversidade 

VP 1 1 

Percepção 
da 
diversidade 
cultural 

Aspectos da 
diversidade 

CA 

Percepção 
da 
diversidade 
cultural 

l 'aloração 
das situações 
de 
diversidade 
na escola 

P 

Percepção 
da 
diversidade 
cultural 

l 'aloração 
das situações 
de 
diversidade 
na escola 

N 

Percepção 
da 
diversidade 
cultural 

l 'aloração 
das situações 
de 
diversidade 
na escola 

0 2 2 

Percepção 
da formação 

Razões da 
adesão ao 
projecto 

ACT 

Percepção 
da formação 

Razões da 
adesão ao 
projecto 

INTP 

Percepção 
da formação 

Razões da 
adesão ao 
projecto COL 

Percepção 
da formação 

Razões da 
adesão ao 
projecto 

PRO 

Percepção 
da formação 

Temática 

PERT+ 
Percepção 
da formação 

Temática 
PERT-Percepção 

da formação 
Temática 

INTT 
Percepção 
da formação 

Temática 

DIFT 

Percepção 
da formação 

Metodologia 

AA+ 

Percepção 
da formação 

Metodologia 

AA-

Percepção 
da formação 

Metodologia 
REG+ 

Percepção 
da formação 

Metodologia REG-

Percepção 
da formação 

Metodologia 

SP+ 

Percepção 
da formação 

Metodologia 

SP-

Percepção 
da formação 

Metodologia 

PART+ 1 1 

Percepção 
da formação 

Metodologia 

PART-

Percepção 
da formação 

Metodologia 

DIFM 

Percepção 
dos efeitos 
da formação 

Nível 
conceptual 

MC 1 3 4 
Percepção 
dos efeitos 
da formação 

Nível 
conceptual CC Percepção 

dos efeitos 
da formação 

Nível das 
práticas 
educativas 

MPE 2 1 1 4 
Percepção 
dos efeitos 
da formação 

Nível das 
práticas 
educativas CPE 
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Momento intermédio 
Questionário 1 
Instituição: COLÉGIO DO SOL 

Campo de 
análise 

Categorias Sub
categorias 

Inês Maria Ana Total de 
ocorrências 

Percepções 
merentes a 
acção 
educativa 

Problemas 
face à acção 
educativa 

PSI 1 1 2 

Percepções 
merentes a 
acção 
educativa 

Problemas 
face à acção 
educativa 

INS 
Percepções 
merentes a 
acção 
educativa 

Problemas 
face à acção 
educativa DIV Percepções 

merentes a 
acção 
educativa Questões da 

ordem da 
profissão 

SI+ 
Percepções 
merentes a 
acção 
educativa Questões da 

ordem da 
profissão 

SI-

Percepções 
merentes a 
acção 
educativa Questões da 

ordem da 
profissão EP+ 

Percepções 
merentes a 
acção 
educativa Questões da 

ordem da 
profissão 

EP-

Percepção 
da 
diversidade 
cultural 

Aspectos da 
diversidade 

COD 

Percepção 
da 
diversidade 
cultural 

Aspectos da 
diversidade 

NEE 

Percepção 
da 
diversidade 
cultural 

Aspectos da 
diversidade EV 

Percepção 
da 
diversidade 
cultural 

Aspectos da 
diversidade 

SO 1 1 2 Percepção 
da 
diversidade 
cultural 

Aspectos da 
diversidade 

REL 1 1 1 3 
Percepção 
da 
diversidade 
cultural 

Aspectos da 
diversidade 

CP 

Percepção 
da 
diversidade 
cultural 

Aspectos da 
diversidade 

ETN 

Percepção 
da 
diversidade 
cultural 

Aspectos da 
diversidade 

RO 

Percepção 
da 
diversidade 
cultural 

Aspectos da 
diversidade 

VP 

Percepção 
da 
diversidade 
cultural 

Aspectos da 
diversidade 

CA 

Percepção 
da 
diversidade 
cultural 

Valoração 
das situações 
de 
diversidade 
na escola 

P 

Percepção 
da 
diversidade 
cultural 

Valoração 
das situações 
de 
diversidade 
na escola 

N 1 1 1 3 

Percepção 
da 
diversidade 
cultural 

Valoração 
das situações 
de 
diversidade 
na escola 

0 

Percepção 
da formação 

Razões da 
adesão ao 
projecto 

ACT 

Percepção 
da formação 

Razões da 
adesão ao 
projecto 

INTP 

Percepção 
da formação 

Razões da 
adesão ao 
projecto COL 

Percepção 
da formação 

Razões da 
adesão ao 
projecto 

PRO 

Percepção 
da formação 

Temática 

PERT+ 
Percepção 
da formação 

Temática PERT-Percepção 
da formação 

Temática 
INTT 

Percepção 
da formação 

Temática 

DIFT 

Percepção 
da formação 

Metodologia 

AA+ 

Percepção 
da formação 

Metodologia 

AA-

Percepção 
da formação 

Metodologia 
REG+ 

Percepção 
da formação 

Metodologia REG-

Percepção 
da formação 

Metodologia 

SP+ 

Percepção 
da formação 

Metodologia 

SP-

Percepção 
da formação 

Metodologia 

PART+ 

Percepção 
da formação 

Metodologia 

PART-

Percepção 
da formação 

Metodologia 

DIFM 

Percepção 
dos efeitos 
da formação 

Nível 
conceptual 

MC 
Percepção 
dos efeitos 
da formação 

Nível 
conceptual CC Percepção 

dos efeitos 
da formação 

Nível das 
práticas 
educativas 

MPE 
Percepção 
dos efeitos 
da formação 

Nível das 
práticas 
educativas CPE 
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Momento intermédio 
Questionário 1 

Instituição: Escola B. 1 do Norte + Jardim de Infância do Norte 

Campo de 
análise 

Categorias Sub
categorias 

Clara Alexandra Graça Sara Luísa Total de 
ocorrências 

Percepções 

Problemas 
face à acção 
educativa 

PSI 

Percepções 

Problemas 
face à acção 
educativa 

INS 
Percepções 

Problemas 
face à acção 
educativa DIV 

inerentes a 
acção 
educativa 

Questões da 
ordem da 
profissão 

SI+ inerentes a 
acção 
educativa 

Questões da 
ordem da 
profissão 

SI-
inerentes a 
acção 
educativa 

Questões da 
ordem da 
profissão EP+ 

inerentes a 
acção 
educativa 

Questões da 
ordem da 
profissão 

EP-

Percepção 
da 
diversidade 
cultural 

Aspectos da 
diversidade 

COD 

Percepção 
da 
diversidade 
cultural 

Aspectos da 
diversidade 

NEE 

Percepção 
da 
diversidade 
cultural 

Aspectos da 
diversidade EV 

Percepção 
da 
diversidade 
cultural 

Aspectos da 
diversidade 

SO 1 1 1 1 4 
Percepção 
da 
diversidade 
cultural 

Aspectos da 
diversidade 

REL 1 1 2 Percepção 
da 
diversidade 
cultural 

Aspectos da 
diversidade 

CP 1 1 

Percepção 
da 
diversidade 
cultural 

Aspectos da 
diversidade 

ETN 1 1 2 

Percepção 
da 
diversidade 
cultural 

Aspectos da 
diversidade 

RO 

Percepção 
da 
diversidade 
cultural 

Aspectos da 
diversidade 

VP 1 1 1 3 

Percepção 
da 
diversidade 
cultural 

Aspectos da 
diversidade 

CA 1 1 

Percepção 
da 
diversidade 
cultural 

Valoração 
das situações 
de 
diversidade 
na escola 

P 

Percepção 
da 
diversidade 
cultural 

Valoração 
das situações 
de 
diversidade 
na escola 

N 2 1 2 5 

Percepção 
da 
diversidade 
cultural 

Valoração 
das situações 
de 
diversidade 
na escola 

0 1 1 

Percepção 
daformação 

Razões da 
adesão ao 
projecto 

ACT 

Percepção 
daformação 

Razões da 
adesão ao 
projecto 

INTP 

Percepção 
daformação 

Razões da 
adesão ao 
projecto COL 

Percepção 
daformação 

Razões da 
adesão ao 
projecto 

PRO 

Percepção 
daformação 

Temática 

PERT+ 
Percepção 
daformação 

Temática 
PERT-Percepção 

daformação 
Temática 

INTT 
Percepção 
daformação 

Temática 

DIFT 

Percepção 
daformação 

Metodologia 

AA+ 

Percepção 
daformação 

Metodologia 

AA-

Percepção 
daformação 

Metodologia 
REG+ 

Percepção 
daformação 

Metodologia REG-

Percepção 
daformação 

Metodologia 
SP+ 

Percepção 
daformação 

Metodologia 

SP-

Percepção 
daformação 

Metodologia 

PART+ 

Percepção 
daformação 

Metodologia 

PART-

Percepção 
daformação 

Metodologia 

DIFM 

Percepção 
dos efeitos 
da formação 

Nível 
conceptual 

MC 
Percepção 
dos efeitos 
da formação 

Nível 
conceptual CC Percepção 

dos efeitos 
da formação 

Nível das 
práticas 
educativas 

MPE 
Percepção 
dos efeitos 
da formação 

Nível das 
práticas 
educativas CPE 

Momento intermédio 
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Questionário 1 
Instituição: Jardim de Infância do Sul + Escola B. 1 do Sul 

Campo de 
análise 

Categorias Sub
categorias 

Olga Helena Francisca Mariana Elsa Total de 
ocorrências 

Percepções 
uterentes a 
acção 
educativa 

Problemas 
face à acção 
educativa 

PSI 1 1 2 

Percepções 
uterentes a 
acção 
educativa 

Problemas 
face à acção 
educativa 

INS 
Percepções 
uterentes a 
acção 
educativa 

Problemas 
face à acção 
educativa DIV Percepções 

uterentes a 
acção 
educativa Questões da 

ordem da 
profissão 

SI 
Percepções 
uterentes a 
acção 
educativa Questões da 

ordem da 
profissão 

EP 

Percepção 
da 
diversidade 
cultural 

Aspectos da 
diversidade 

COD 

Percepção 
da 
diversidade 
cultural 

Aspectos da 
diversidade 

NEE 1 1 1 3 

Percepção 
da 
diversidade 
cultural 

Aspectos da 
diversidade EV 1 1 

Percepção 
da 
diversidade 
cultural 

Aspectos da 
diversidade 

SO 1 1 1 3 
Percepção 
da 
diversidade 
cultural 

Aspectos da 
diversidade 

REL 
Percepção 
da 
diversidade 
cultural 

Aspectos da 
diversidade 

CP 1 1 2 

Percepção 
da 
diversidade 
cultural 

Aspectos da 
diversidade 

ETN 1 1 2 

Percepção 
da 
diversidade 
cultural 

Aspectos da 
diversidade 

RO 

Percepção 
da 
diversidade 
cultural 

Aspectos da 
diversidade 

VP 

Percepção 
da 
diversidade 
cultural 

Aspectos da 
diversidade 

CA 

Percepção 
da 
diversidade 
cultural 

1 aloração 
das situações 
de 
diversidade 
na escola 

P 

Percepção 
da 
diversidade 
cultural 

1 aloração 
das situações 
de 
diversidade 
na escola 

N 1 1 

Percepção 
da 
diversidade 
cultural 

1 aloração 
das situações 
de 
diversidade 
na escola 

0 1 1 1 3 

Percepção 
da formação 

Razões da 
adesão ao 
projecto 

ACT 

Percepção 
da formação 

Razões da 
adesão ao 
projecto 

INTP 

Percepção 
da formação 

Razões da 
adesão ao 
projecto COL 

Percepção 
da formação 

Razões da 
adesão ao 
projecto 

PRO 

Percepção 
da formação 

Temática 

PERT+ 
Percepção 
da formação 

Temática PERT-Percepção 
da formação 

Temática 
INTT 

Percepção 
da formação 

Temática 

DIFT 

Percepção 
da formação 

Metodologia 

AA+ 

Percepção 
da formação 

Metodologia 

AA-

Percepção 
da formação 

Metodologia 
REG+ 

Percepção 
da formação 

Metodologia REG-

Percepção 
da formação 

Metodologia 
SP+ 

Percepção 
da formação 

Metodologia 

SP-

Percepção 
da formação 

Metodologia 

PART+ 

Percepção 
da formação 

Metodologia 

PART-

Percepção 
da formação 

Metodologia 

DIFM 

Percepção 
dos efeitos 
da formação 

Nível 
conceptual 

MC 
Percepção 
dos efeitos 
da formação 

Nível 
conceptual CC Percepção 

dos efeitos 
da formação 

Nivel das 
práticas 
educativas 

MPE 
Percepção 
dos efeitos 
da formação 

Nivel das 
práticas 
educativas CPE 
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MOMENTO INTERMÉDIO 
TOTAL GERAL 

Campo de 
análise 

Categorias Sub
categorias 

Total de ocorrências 

Percepções 
inerentes à acção 
educativa 

Problemas face 
à acção 
educativa 

PSI 8 

Percepções 
inerentes à acção 
educativa 

Problemas face 
à acção 
educativa 

INS 1 
Percepções 
inerentes à acção 
educativa 

Problemas face 
à acção 
educativa DIV 7 Percepções 

inerentes à acção 
educativa Questões da 

ordem da 
profissão 

SI 2 
Percepções 
inerentes à acção 
educativa Questões da 

ordem da 
profissão EP 3 

Percepção da 
diversidade 
cultural 

Aspectos da 
diversidade 

COD 

Percepção da 
diversidade 
cultural 

Aspectos da 
diversidade 

NEE 5 

Percepção da 
diversidade 
cultural 

Aspectos da 
diversidade EV 13 

Percepção da 
diversidade 
cultural 

Aspectos da 
diversidade 

SO 31 
Percepção da 
diversidade 
cultural 

Aspectos da 
diversidade 

REL 5 
Percepção da 
diversidade 
cultural 

Aspectos da 
diversidade 

CP 3 

Percepção da 
diversidade 
cultural 

Aspectos da 
diversidade 

ETN 3 

Percepção da 
diversidade 
cultural 

Aspectos da 
diversidade 

RO 3 

Percepção da 
diversidade 
cultural 

Aspectos da 
diversidade 

VP 7 

Percepção da 
diversidade 
cultural 

Aspectos da 
diversidade 

CA 1 

Percepção da 
diversidade 
cultural 

í 'alorização 
das situações 
de diversidade 
na escola 

P 4 

Percepção da 
diversidade 
cultural 

í 'alorização 
das situações 
de diversidade 
na escola 

N 15 

Percepção da 
diversidade 
cultural 

í 'alorização 
das situações 
de diversidade 
na escola 0 12 

Percepção da 
formação 

Razões da 
adesão ao 
projecto 

ACT -

Percepção da 
formação 

Razões da 
adesão ao 
projecto 

INTP -

Percepção da 
formação 

Razões da 
adesão ao 
projecto COL -

Percepção da 
formação 

Razões da 
adesão ao 
projecto 

PRO -

Percepção da 
formação 

Temática 

PERT+ 3 

Percepção da 
formação 

Temática 
PERT- 2 Percepção da 

formação 
Temática 

INTT 10 
Percepção da 
formação 

Temática 

DIFT 2 

Percepção da 
formação 

Metodologia 

AA+ 7 

Percepção da 
formação 

Metodologia 

AA- -

Percepção da 
formação 

Metodologia 
REG+ 31 

Percepção da 
formação 

Metodologia REG- -

Percepção da 
formação 

Metodologia 
SP+ 7 

Percepção da 
formação 

Metodologia 

SP- 1 

Percepção da 
formação 

Metodologia 

PART+ 33 

Percepção da 
formação 

Metodologia 

PART- -

Percepção da 
formação 

Metodologia 

DIFM 24 

Percepção dos 
efeitos da 
formação 

Nível 
conceptual 

MC 46 
Percepção dos 
efeitos da 
formação 

Nível 
conceptual CC 1 Percepção dos 

efeitos da 
formação 

Nível das 
práticas 
educativas 

MPE 31 
Percepção dos 
efeitos da 
formação 

Nível das 
práticas 
educativas CPE -



ENTREVISTAS FINAIS 
Instituição: COLÉGIO DO SOL 

Campo de 
análise 

Categorias Sub
categorias 

Inês Maria Ana Total de 
ocorrências 

Percepções 
inerentes à 
acção 
educativa 

Problemas 
face à acção 
educativa 

PSI 1 1 

Percepções 
inerentes à 
acção 
educativa 

Problemas 
face à acção 
educativa 

INS 
Percepções 
inerentes à 
acção 
educativa 

Problemas 
face à acção 
educativa DIV 1 l Percepções 

inerentes à 
acção 
educativa 

Questões da 
ordem da 
profissão 

SI 1 1 
Percepções 
inerentes à 
acção 
educativa 

Questões da 
ordem da 
profissão 

EP 1 1 1 3 

Percepção 
da 
diversidade 
cultural 

Aspectos da 
diversidade 

COD 

Percepção 
da 
diversidade 
cultural 

Aspectos da 
diversidade 

NEE 

Percepção 
da 
diversidade 
cultural 

Aspectos da 
diversidade EV 3 3 

Percepção 
da 
diversidade 
cultural 

Aspectos da 
diversidade 

SO 1 1 1 3 Percepção 
da 
diversidade 
cultural 

Aspectos da 
diversidade 

REL 1 1 
Percepção 
da 
diversidade 
cultural 

Aspectos da 
diversidade 

CP 

Percepção 
da 
diversidade 
cultural 

Aspectos da 
diversidade 

ETN 

Percepção 
da 
diversidade 
cultural 

Aspectos da 
diversidade 

RO 

Percepção 
da 
diversidade 
cultural 

Aspectos da 
diversidade 

VP 1 1 

Percepção 
da 
diversidade 
cultural 

Aspectos da 
diversidade 

CA 

Percepção 
da 
diversidade 
cultural 

Valoração 
das situações 
de 
diversidade 
na escola 

P 

Percepção 
da 
diversidade 
cultural 

Valoração 
das situações 
de 
diversidade 
na escola 

N 

Percepção 
da 
diversidade 
cultural 

Valoração 
das situações 
de 
diversidade 
na escola 

0 

Percepção 
daformação 

Razões da 
adesão ao 
projecto 

ACT 1 1 

Percepção 
daformação 

Razões da 
adesão ao 
projecto 

INTP 1 1 1 3 

Percepção 
daformação 

Razões da 
adesão ao 
projecto COL 

Percepção 
daformação 

Razões da 
adesão ao 
projecto 

PRO 

Percepção 
daformação 

Temática 

PERT+ 1 1 
Percepção 
daformação 

Temática 
PERT-Percepção 

daformação 
Temática 

INTT 1 3 4 
Percepção 
daformação 

Temática 

DIFT 1 1 

Percepção 
daformação 

Metodologia 

AA+ 2 3 5 

Percepção 
daformação 

Metodologia 

AA-

Percepção 
daformação 

Metodologia 
REG+ 2 2 2 6 

Percepção 
daformação 

Metodologia REG-

Percepção 
daformação 

Metodologia 

SP+ 1 1 

Percepção 
daformação 

Metodologia 

SP- 1 2 3 

Percepção 
daformação 

Metodologia 

PART+ 1 2 3 

Percepção 
daformação 

Metodologia 

PART-

Percepção 
daformação 

Metodologia 

DIFM 1 1 2 

Percepção 
dos efeitos 
da formação 

Nível 
conceptual 

MC 2 4 3 9 
Percepção 
dos efeitos 
da formação 

Nível 
conceptual CC Percepção 

dos efeitos 
da formação 

Nível das 
práticas 
educativas 

MPE 1 1 2 4 
Percepção 
dos efeitos 
da formação 

Nível das 
práticas 
educativas CPE 1 1 
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ENTREVISTAS FINAIS 

Instituição: Escola B. 1 do Norte + Jardim de Infância do Norte 

Campo de 
análise 

Categorias Sub
categorias 

Clara Alexandra Graça Sara Luisa Total de 
ocorrências 

Percepções 
inerentes à 
acção 
educativa 

Problemas 
face à acção 
educativa 

PSI 2 2 

Percepções 
inerentes à 
acção 
educativa 

Problemas 
face à acção 
educativa 

INS 1 1 2 
Percepções 
inerentes à 
acção 
educativa 

Problemas 
face à acção 
educativa DIV 1 1 Percepções 

inerentes à 
acção 
educativa 

Questões da 
ordem da 
profissão 

SI 1 2 3 
Percepções 
inerentes à 
acção 
educativa 

Questões da 
ordem da 
profissão EP 4 4 

Percepção 
da 
diversidade 
cultural 

Aspectos da 
diversidade 

COD 

Percepção 
da 
diversidade 
cultural 

Aspectos da 
diversidade 

NEE 

Percepção 
da 
diversidade 
cultural 

Aspectos da 
diversidade EV 1 1 

Percepção 
da 
diversidade 
cultural 

Aspectos da 
diversidade 

SO 1 2 1 2 6 
Percepção 
da 
diversidade 
cultural 

Aspectos da 
diversidade 

REL 1 1 
Percepção 
da 
diversidade 
cultural 

Aspectos da 
diversidade 

CP 

Percepção 
da 
diversidade 
cultural 

Aspectos da 
diversidade 

ETN 

Percepção 
da 
diversidade 
cultural 

Aspectos da 
diversidade 

RO 

Percepção 
da 
diversidade 
cultural 

Aspectos da 
diversidade 

VP 1 2 3 

Percepção 
da 
diversidade 
cultural 

Aspectos da 
diversidade 

CA 1 1 

Percepção 
da 
diversidade 
cultural 

I 'alorização 
das situações 
de 
diversidade 
na escola 

P 

Percepção 
da 
diversidade 
cultural 

I 'alorização 
das situações 
de 
diversidade 
na escola 

N 1 1 2 3 2 9 

Percepção 
da 
diversidade 
cultural 

I 'alorização 
das situações 
de 
diversidade 
na escola 

0 3 3 

Percepção 
da formação 

Razões da 
adesão ao 
projecto 

ACT 1 1 1 3 

Percepção 
da formação 

Razões da 
adesão ao 
projecto 

INTP 1 1 1 1 1 4 

Percepção 
da formação 

Razões da 
adesão ao 
projecto COL 1 1 

Percepção 
da formação 

Razões da 
adesão ao 
projecto 

PRO 

Percepção 
da formação 

Temática 

PERT+ 1 1 2 

Percepção 
da formação 

Temática 
PERT-Percepção 

da formação 
Temática 

INTT 1 1 2 2 1 7 
Percepção 
da formação 

Temática 

DIFT 3 1 4 

Percepção 
da formação 

Metodologia 

AA+ 3 2 2 2 9 

Percepção 
da formação 

Metodologia 

AA-

Percepção 
da formação 

Metodologia 
REG+ 2 2 2 5 11 

Percepção 
da formação 

Metodologia REG- 2 1 3 

Percepção 
da formação 

Metodologia 
SP+ 

Percepção 
da formação 

Metodologia 

SP- 1 

Percepção 
da formação 

Metodologia 

PART+ 1 2 2 1 6 

Percepção 
da formação 

Metodologia 

PART- 1 1 

Percepção 
da formação 

Metodologia 

DIFM 1 1 3 4 

Percepção 
dos efeitos 
da formação 

Nível 
conceptual 

MC 5 5 2 3 2 17 
Percepção 
dos efeitos 
da formação 

Nível 
conceptual CC 4 4 Percepção 

dos efeitos 
da formação 

Nível das 
práticas 
educativas 

MPE 4 4 1 3 12 
Percepção 
dos efeitos 
da formação 

Nível das 
práticas 
educativas CPE 
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ENTREVISTAS FINAIS 
Instituição: Jardim de Infância do Sul + Escola B. 1 do Sul 

Campo de 
análise 

Categorias Sub
categorias 

Olga Helena Francisca Mariana Elsa Total de 
ocorrências 

Percepções 
meretues à 
acção 
educativa 

Problemas 
face à acção 
educativa 

PSI 1 1 3 5 

Percepções 
meretues à 
acção 
educativa 

Problemas 
face à acção 
educativa INS 6 2 8 

Percepções 
meretues à 
acção 
educativa 

Problemas 
face à acção 
educativa 

DIV 1 1 2 Percepções 
meretues à 
acção 
educativa 

Questões da 
ordem da 
profissão 

SI 1 5 3 9 
Percepções 
meretues à 
acção 
educativa 

Questões da 
ordem da 
profissão EP 7 3 10 

Percepção 
da 
diversidade 
cultural 

Aspectos da 
diversidade 

COD 1 1 

Percepção 
da 
diversidade 
cultural 

Aspectos da 
diversidade 

NEE 1 1 3 4 

Percepção 
da 
diversidade 
cultural 

Aspectos da 
diversidade EV 1 2 3 

Percepção 
da 
diversidade 
cultural 

Aspectos da 
diversidade 

SO 2 2 4 
Percepção 
da 
diversidade 
cultural 

Aspectos da 
diversidade 

REL 1 1 
Percepção 
da 
diversidade 
cultural 

Aspectos da 
diversidade 

CP 1 1 2 

Percepção 
da 
diversidade 
cultural 

Aspectos da 
diversidade 

ETN 

Percepção 
da 
diversidade 
cultural 

Aspectos da 
diversidade 

RO 1 1 

Percepção 
da 
diversidade 
cultural 

Aspectos da 
diversidade 

VP 

Percepção 
da 
diversidade 
cultural 

Aspectos da 
diversidade 

CA 2 1 3 

Percepção 
da 
diversidade 
cultural 

1 aloração 
das situações 
de 
diversidade 
na escola 

P 1 1 2 

Percepção 
da 
diversidade 
cultural 

1 aloração 
das situações 
de 
diversidade 
na escola 

N 3 3 

Percepção 
da 
diversidade 
cultural 

1 aloração 
das situações 
de 
diversidade 
na escola 

0 

Percepção 
da formação 

Razões da 
adesão ao 
projecto 

ACT 1 1 

Percepção 
da formação 

Razões da 
adesão ao 
projecto 

INTP 1 1 1 1 1 5 

Percepção 
da formação 

Razões da 
adesão ao 
projecto COL 1 1 2 

Percepção 
da formação 

Razões da 
adesão ao 
projecto 

PRO 1 1 2 

Percepção 
da formação 

Temática 

PERT+ 1 1 

Percepção 
da formação 

Temática 
PERT-Percepção 

da formação 
Temática 

INTT 1 2 1 2 6 
Percepção 
da formação 

Temática 

DIFT 2 2 

Percepção 
da formação 

\ íetodologia 

AA+ 1 2 3 

Percepção 
da formação 

\ íetodologia 

AA-

Percepção 
da formação 

\ íetodologia 
REG+ 1 2 3 6 

Percepção 
da formação 

\ íetodologia REG- 1 1 

Percepção 
da formação 

\ íetodologia 
SP+ 

Percepção 
da formação 

\ íetodologia 

SP- 1 1 1 3 

Percepção 
da formação 

\ íetodologia 

PART+ 2 2 2 6 

Percepção 
da formação 

\ íetodologia 

PART-

Percepção 
da formação 

\ íetodologia 

DIFM 2 3 4 9 

Percepção 
dos efeitos 
da formação 

Nível 
conceptual 

MC 1 1 3 1 1 7 
Percepção 
dos efeitos 
da formação 

Nível 
conceptual CC 1 1 2 Percepção 

dos efeitos 
da formação 

Nível das 
práticas 
educativas 

MPE 1 1 4 2 1 9 
Percepção 
dos efeitos 
da formação 

Nível das 
práticas 
educativas CPE 2 1 3 
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ANEXO 13 

Calendarização e quadros-síntese das sessões presenciais 
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CALENDARIZAÇÃO DAS REUNIÕES DA EQUIPA - "SESSÕES PRESENCIAIS" 

DATAS 
HORAS 

início termo 
Conteúdos 

28 
JANEIRO 

16.30 20.00 
(3h 30m) 

- O professor/educador enquanto "prático-reflexivo" e enquanto 
configurador do currículo. 
- Os registos enquanto instrumento de pesquisa. 

08 
FEVEREIRO 

16.30 19.30 
(3h) 

A educação face à diversidade cultural: 
- O conceito de educação intercultural e seu enquadramento na 

realidade portuguesa. 
- O professor/educador enquanto "prático-reflexivo'* e enquanto 

configurador do currículo. 

22 
FEVEREIRO 

16 ia l o ÏQ A educação face à diversidade cultural 

discurso pedagógico produtor/reprodutor de uma cultura padrão e as 
mensagens expressas e ocultas transmitidas nas práticas pedagógicas. 
A configuração de práticas pedagógicas promotoras de uma educação 

intercultural. 

22 
FEVEREIRO 

(3h) 
A educação face à diversidade cultural 

discurso pedagógico produtor/reprodutor de uma cultura padrão e as 
mensagens expressas e ocultas transmitidas nas práticas pedagógicas. 
A configuração de práticas pedagógicas promotoras de uma educação 

intercultural. 

15 
MARÇO 

16.30 20.00 
(3h 30m) 

- O discurso pedagógico produtor/reprodutor de uma cultura padrão e as 
mensagens expressas e ocultas transmitidas nas práticas pedagógicas. 
- A configuração de práticas pedagógicas promotoras de uma educação 

intercultural. 

19 
ABRIL 

16.30 20.00 
(3h 30m) 

A educação face à diversidade cultural 
O discurso pedagógico produtor/reprodutor de uma cultura padrão e as 

mensagens expressas e ocultas transmitidas nas práticas pedagógicas. 

03 
MAIO 

16 30 19 30 - A educação face à diversidade cultural. 
- A configuração de práticas pedagógicas promotoras de uma educação 
intercultural. 
- Os efeitos perversos de um multiculturalismo benigno. 

03 
MAIO 

(3h) 
- A educação face à diversidade cultural. 
- A configuração de práticas pedagógicas promotoras de uma educação 
intercultural. 
- Os efeitos perversos de um multiculturalismo benigno. 

24 
MAIO 

16 TO 90 00 - O discurso pedagógico produtor/reprodutor de uma cultura padrão e as 
mensagens expressas e ocultas transmitidas nas prticas pedagógicas. 
- A configuração de práticas pedagógicas promotoras de uma educação 

intercultural. 
A construção de um currículo que atenda à diversidade cultural. 

24 
MAIO 

(3h 30m) 
- O discurso pedagógico produtor/reprodutor de uma cultura padrão e as 

mensagens expressas e ocultas transmitidas nas prticas pedagógicas. 
- A configuração de práticas pedagógicas promotoras de uma educação 

intercultural. 
A construção de um currículo que atenda à diversidade cultural. 

7 
JUNHO 

16.30 20.00 
(3h 30m) 

- A configuração de práticas pedagógicas promotoras de uma educação 
intercultural. 
- Avaliação do percurso. 

12 
JULHO 

1 ç no 18 30 
A configuração de práticas pedagógicas promotoras de uma educação 

intercultural. 
- Avaliação do percurso. 

12 
JULHO 

(3h 30m) A configuração de práticas pedagógicas promotoras de uma educação 
intercultural. 
- Avaliação do percurso. 
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Quadro-síntese da primeira reunião 
9 de Novembro de 1999 

Objectivos Estratégias Materiais 

Apresentação dos 
participantes. 

Apresentação da 
proposta de trabalho. 

Preparação do projecto: 
organização do 

processo; 
- organização da equipa. 

Dinâmica de grupo: Exercício de registo 
(anónimo)das expectativas e motivações 
face ao projecto. Re-distribuição 
aleatória e apresentação a partir do 
registo. 

Apresentação verbal, com apoio de 
docwnentos-síntese da proposta de 
projecto - debate. 

Recolha de sugestões para a 
concretização do projecto. 
- o que fazer? 
- como? 
- com quem? 

- Agenda da reunião. 

- Documento de apresentação. 

Esquema com proposta de 
metodologia a seguir. 

- Síntese da proposta de projecto. 

- Documento com os princípios do 
projecto. 

- Documento para recolha de 
sugestões e expectativas. 

- Duas propostas de folha de registo -
para registo das situações educativas. 

Quadro-síntese da 2a reunião 
28 de Janeiro de 1999 
Conteúdos Estratégias Materiais 

O professor/educador 
enquanto "prático-
reflexivo" e enquanto 
configurador do currículo. 

Os registos enquanto 
instrumentos de pesquisa. 

Leitura e debate, em pequenos grupos, 
de extractos de um texto. Registo das 
opiniões e discussão em grande grupo 

Apresentação de alguns registos já 
realizados pelos elementos da equipa: 

análise das situações; 
construção de uma grelha de análise 

Documento "Os registos enquanto 
instrumentos de pesquisa" 

Texto: "A escrita descritiva das práticas 
educativas como instrumento de 
mudança". Vancrayestst. A.(1990). 

Documento de registo da leitura síntese 
do texto 
Documento: "Construção de uma grelha 
de análise". 
Documento: "Avaliação do processo" 

Quadro-síntese da 3a reunião 
8 de Fevereiro de 1999 
Conteúdos Estratégias Materiais 

A educação face à 
diversidade cultural. 

O conceito de educação 
intercultural e seu 
enquadramento na realidade 
portuguesa. 

O professor/educador 
enquanto "prático-reflexivo" 
e enquanto configurador do 
currículo. 

- Leitura de dois textos: debate em torno do 
conceito de educação intercultural e dos 
pressupostos em que assenta. 

- Identificação e sistematização de critérios 
com vista à configuração de uma grelha 
para análise dos registos elaborados pelos 
elementos da equipa. 

- Apresentação de alguns registos escritos 
e/ou gravados - trabalho em grupos. 

- Debate, em grande grupo, com vista à 
aferição de critérios de registo e de análise. 

Documento: "Construção de uma 
grelha de análise". 

Texto 1: E agora tu dizias que... 
Jogos e Brincadeiras como 
Dispositivos pedagógicos. 
Cortesão et ai (1995) 

Documento de registo de 
opiniões 

Quadro-síntese da 4a reunião 
22 de Fevereiro de 1999 



Conteúdos Estratégias Materiais 

- A educação face à 
diversidade cultural. 

0 discurso pedagógico 
produtor/reprodutor de uma 
cultura padrão e as 
mensagens expressas e 
ocultas transmitidas nas 
práticas pedagógicas. 

- A configuração de práticas 
pedagógicas promotoras de 
uma educação intercultural. 

- Análise de registos (escritos e 
gravados), com base nos critérios 
sistematizados na sessões 
anteriores. 
♦Trabalho em grupos. 

- Análise e debate cie um textos 
sobre o registo de "incidentes 
críticos" 

Visualização de um 
Documentário: "Filhos de um 
Deus diferente". 
*Debate. 

- Critérios orientadores para a análise 
de registos de situações educativas. 

- Registos elaborados pelas docentes 
que integram a equipa. 

- Texto "Incidentes críticos" Estrela. T 
(19) 
- Filme: "Filhos de um deus diferente" 
- Excerto de uma reportagem 
apresentada no programa da SIC 
Grande reportagem 

Quadro-síntese da 5a reunião 
15 de Março de 1999 

Conteúdos Estratégias Materiais 
O discurso pedagógico 

produtor reprodutor de uma 
cultura padrão e as mensagens 
expressas e ocultas transmitidas 
nas práticas pedagógicas. 

- A configuração de práticas 
pedagógicas promotoras de mua 
educação intercultural. 

- Síntese do trabalho desenvolvido, 
pela equipa, até ao momento. 
Aprofundamento de algumas questões 
colocadas pelos elementos da equipa, 
registados em vários momentos do 
desenvolvimento do projecto. 

A configuração de estratégias que 
permitam concretizar os pressupostos 
de uma educação intercultural -

discussão em tomo de pequenos 
textos. 

- Doe. - "Questões levantadas 
pelos elementos da equipa ao 
longo do projecto EDUCERE". 

- Excertos da obra: E agora tu 
dizias que... Jogos e brincadeiras 
como dispositivos pedagógicos, 
de Cortesão et ai. Edições 
Afrontamento, 1995. 

Quadro-síntese da 6a reunião 
19 de Abril de 1999 

Conteúdos Estratégias Materiais 

A educação face à 
diversidade cultural 

0 discurso pedagógico 
produtor/reprodutor de mua 
cultura padrão e as mensagens 
expressas e ocultas transmitidas 
nas práticas pedagógicas. - o 
campo de recontextualização 
pedagógica. 

Avaliação do percurso. 

Breve exposição sobre a análise do 
discurso pedagógico segundo o 
modelo de B. Bernstein. 

Reflexão e debate, em torno de 
alguns tópicos, sobre a diversidade 
cultural nas escolas. 
Reapreciação do quadro de análise dos 
registos 

Doe - "Avaliação do percurso". 

Doe. - Representação do quadro de 
análise do discurso pedagógico 
(esquema). 

Doe. - "Tópicos de reflexão/debate 
sobre a diversidade cultural na 
escola". 
Grelha de análise: "Campo de 
recontextualização pedagógica" -

a dimensão das práticas 
pedagógicas. 
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Ouadro-síntese da 7a reunião 
3 de Maio de 1999 

Conteúdos Estratégias Materiais 

- A educação face à diversidade 
cultural. 

- A configuração de práticas 
pedagógicas promotoras de uma 
educação intercultural. 

- Os efeitos perversos de um 
multiculturalisme) benigno. 

- Avaliação do percurso 

- Análise/debate das 
características e dos efeitos 
perversos de um "pluralismo 
cultural benigno". 

- Análise de um 
documentário (sobre 
contextos educativos em que 
a multiculturalidade é 
evidente) à luz das ideias 
debatidas na discussão 
anterior. 

- Apresentação/análise de 
alguns registos - discussão 
em pequenos grupos. 

- Doe. - Avaliação do percurso 

- Documentário: Toque de 
classe "Educação 
multicultural" -RTP 1. 

- "As características de um 
pluralismo cultural benigno"- In 
STOER. S. (1997) "Combatendo o 
Pluralismo Cultural Benigno". 
comunicação apresentada no 
colóquio Um Olhar Sobre o Outro, 
realizado, em Lisboa, a 19 de 
Novembro de 1997. 

Ouadro-síntese da 8a reunião 
24 de Maio de 1999 

Conteúdos Estratégias Materiais 

-O discurso pedagógico 
produtor/reprodutor de uma cultura 
padrão e as mensagens expressas e 
ocultas transmitidas nas práticas 
pedagógicas. 

-A configuração de práticas 
pedagógicas promotoras de uma 
educação intercultural. 

-A construção de um currículo que 
atenda à diversidade cultural. 

-Dinâmica de grupo 
Avaliação do percurso. 

-Jogo: "A excepção" 

Análise de alguns 
documentos legais, 
relativos às orientações 
gerais que fundamentam a 
organização curricular dos 
dois níveis de educação 
(Pré-escolar e 1° Ciclo). 

Documento de a\>aliação do 
percurso (3). 

"Objectivos gerais do Ensino 
Básico" - Lei de Bases do 
Sistema Educativo (art° 7) 

"Orientações para os 
professores" - in: Programa do 
1° Ciclo do Ensino Básico. 

"Objectivos gerais 
pedagógicos" - Lei Quadro da 
Educação Pré-escolar. 

Ouadro-sintese da 9a reunião 
17 de Junho de 1999 



Conteúdos Estratégias Materiais 

A configuração de práticas 
pedagógicas promotoras de uma 
educação intercultural. 

0 professor/educador 
enquanto "prático-reflexivo" e 
enquanto conligurador do 
currículo. 

Avaliação do percurso. 

Análise e discussão de "Sugestões 
para o desenho e desenvolvimento 
de um currículo face à diversidade 
cultural". 

Enquadramento de situações face 
à diversidade cultural - pelo recurso 
a um conto tentar descrever 
situações que possam ser 
enquadradas nas "atitudes possíveis 
face à diversidade'" expressas no 
documento de trabalho. 

Avaliação do processo, com base 
na discusão de alguns registos 
(pequeno e grande grupo). 

Documento de trabalho 
"Sugestões para o desenho e 
desenvolvimento de um 
currículo face à diversidade 
cultural" 

Excerto do conto '"0 
ZBIRIGUIDÓFILO". 

Documento de trabalho: 
Atitudes possíveis face à 
diversidade cultural. 

Registos realizados pelos 
elementos da equipa. 

Quadro-síntese da 10a reunião 
12 de Julho de 1999 
Objectivos Conteúdos Estratégias Materiais 

- Sistematização e 
avaliação do trabalho 
desenvolvido. 

- Reflexão sobre as 
representações sociais do 
sucesso e do insucesso. 

- Avaliação do projecto. 

-A educação face à 
diversidade cultural. 

- A configuração de 
práticas pedagógicas 
promotoras de uma 
educação intercultural. 

Síntese do trabalho 
desenvolvido na sessão 
anterior. 

Realização de um 
jogo "Retratos do 
sucesso e do insucesso 
social" - reflexão e 
debate. 

- Registos realizados 
pelos elementos da 
equipa. 

- Documento de 
"avaliação do processo". 
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ANEXO 14 

Documentos - de registo, análise e avaliação - utilizados no decurso do projecto 
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PROJECTO EDUCERE 

DATA: / / 
NOME 

DOCUMENTO DE AVALIAÇÃO 

DESCRIÇÃO 
(situações significativas; instrumentos de pesquisa; 
processo; metodologia; planos de acção; ...)  ANALISE / REFLEXÃO 

OBSERVAÇÕES/RECOMENDAÇÕES: 
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Olhar a Diferença sem Indiferença: Sentidos da Formação Contínua de Professores Face à Diversidade Cultural 

PROJECTO EDUCERE 

ATITUDES FACE A DIVERSIDADE 

TÓPICOS DE ANÁLISE: 

POSITIVAS 

- RECONHECIMENTO E VALORIZAÇÃO 

DAS ESPECIFICIDADES CULTURAIS 

(desconstrução de esteriótipos; preconceitos; 

promoção de auto-conceitos mais positivos face ao 

"outro";...). 

PROMOÇÃO DE INTERACÇÕES 

POSITIVAS (solidariedade; mútuo-apreço; 

conhecimento/reconhecimento recíproco; 

desenvolvimento de auto-conceitos positivos; 

discriminação positiva;...) 

NEGATIVAS 

- DISCRIMINAÇÃO (tratamento desigual que 

reforça a diferença de estatutos; agressividade/desdém 

face à diferença; exclusão;...) 

- HOMOGENEIZAÇÃO (ignorar a diversidade; 

tratar todos da mesma forma;...) 

- (CULTO "ROMÂNTICO" DA DIFERENÇA 

- RECONHECIMENTO "TURÍSTICO" DA 

DIVERSIDADE (folclorização dos grupos culturais / 

valorização somente pelo exotismo que apresentam;...) 

- PATERNALISMO compaixão; caridade...) 
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Olhar a Diferença sem Indiferença: Sentidos da Formação Contínua de Professores Face à Diversidade Cultural 

PROJECTO EDUCERE 

1998/99 
DATA: / / 
NOME 

"AVALIAÇÃO DO PROCESSO"  
• O recurso a registos de situações educativas é, por alguns, defendido como um instrumento 

crucial para o conhecimento e transformação das práticas educativas. 
Qual a sua opinião? 

• Neste projecto, que aspectos lhe pareceram, até este momentos mais interessantes? 
Porquê? 

Outras observações e/ou sugestões: 
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Olhar a Diferença sem Indiferença: Sentidos da Formação Contínua de Professores Face à Diversidade Cultural 

PROJECTO EDUCERE 

1998/99 

DOCUMENTO DE AVALIAÇÃO DO PERCURSO 

• A MINHA OPINIÃO SOBRE O PROJECTO... 

. QUE OPINIÃO SOBRE A MINHA PARTICIPAÇÃO NO PROJECTO... 

• COMO GOSTARIA QUE FOSSE O TRABALHO QUE AINDA TEMOS A DESENVOLVER... 



Olhar a Diferença sem Indiferença: Sentidos da Formação Contínua de Professores Face à Diversidade Cultural 

ANEXO 15 

Questionário final 
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Olhar a Diferença sem Indiferença: Sentidos da Formação Contínua de Professores Face à Diversidade Cultural 

CONTEÚDOS E PROCESSOS DA ACÇÃO 

A - "pertinência dos conteúdos de formação" (7 atribuíram muito bom [5]; 4 bom [4] e 1 atribuíram 
suficiente [3]) 

B - "adequação da acção aos objectivos iniciais e aos que foram emergindo" (4 atribuíram muito bom [5], 
5 bom [4]), 3 atribuíram suficiente [3]); 

C - "adequação das metodologias de formação" (3 atribuíram muito bom [5]; 8 bom [4] e 1 suficiente [3]), 

D - "valorização e integração dos saberes e experiências profissionais do grupo" (6 atribuíram muito bom 
[5]; 5 bom [4] e 2 suficiente [3]), 

E - "oportunidades que a acção gerou de reflexão e debate de ideias" (8 atribuíram muito bom [5]; 4 bom 
[4]) 

F - "relevância para o desenvolvimento profissional dos formandos", (6 atribuíram muito bom [5]; 6 bom 
[4]) 

G - "oportunidades que a acção gerou de construção de saberes" (5 atribuíram muito bom [5]; 7 bom [4]). 

GESTÃO E ORGANIZAÇÃO DA ACÇÃO 
H - "adequação da gestão do tempo" (2 atribuíram muito bom [5]; 6 bom [4], 3 suficiente [3] e 1 

insuficiente [2]), 
I - "calendarização das sessões" (1 atribuíram muito bom [5]; 7 bom [4] e 4 suficiente [3]), 

J - "adequação das condições de trabalho (espaço e materiais)"- (2 atribuíram muito bom [5]; 9 èow [4] e 1 

suficiente [3]), 
K - "satisfação com o clima das sessões" (7 atribuíram muito bom [5]; 5 òow [4] e 1 suficiente [3]) 

AVALIAÇÃO DA AVALIAÇÃO DA FORMAÇÃO 
L -- "adequação dos instrumentos de avaliação" (2 atribuíram muito bom [5]; 8 bom [4], 2 

suficiente [3]) 

M - "adequação dos processos de avaliação" (2 atribuíram /ww/to èow [5], 4 bom [4], 6 suficiente 

[3]). 
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RESPOSTAS AO "QUESTIONÁRIO DE AVALIAÇÃO DA ACÇÃO" 

CONTEÚDOS E PROCESSOS DA ACÇÃO 

Pertinência dos Conteúdos de Formação 
r-0 

o 

□ Mau 
□ Insuficiente 
D Suficiente 
□ Bom 
H Muito bom 

"Adequação da acção aos objectivos iniciais e aos que foram emergindo" 

□ Mau 
■ Insuficiente 
□ Suficiente 
□ Bom 
■ Muito bom 



"Adequação das metodologias de formação" 

I 

-o 

□ Mau 
m Insuficiente 
□ Suficiente 
□ Bom 
B Muito bom 

1 Valorização e integração dos saberes e experiências profiss 

- 0 

2 

ionais do grupo" 

6 6 

8j§r ^___**??y.-': '•■■'■ □ Mau 
^Insuficiente 
□ Suficiente 
□ Bom 
B Muito bom 

i 

6 

^^^^SsmûÊBm _———■"^"s 

□ Mau 
^Insuficiente 
□ Suficiente 
□ Bom 
B Muito bom 

i 

□ Mau 
^Insuficiente 
□ Suficiente 
□ Bom 
B Muito bom 

i 



"Oportunidades que a acção gerou de reflexão e debate de ideias" 

D Mau 
jH Insuficiente 
insuficiente 
D Bom 
■ Muito bom 

6 

"Relevância para o desenvolvimento profissional dos formandos" 

— 0 

— 0 

- 0 

6 

_ ^ " - " ^ 
6 

J 6 ! El Mau 
!■ Insuficiente! 
insuficiente \ 
;DBom 
■ Muito bom 

6 6 ! El Mau 
!■ Insuficiente! 
insuficiente \ 
;DBom 
■ Muito bom 



"Oportunidades que a acção gerou de construção de saberes" 

i—O 

o 

JL 

□ Mau 
m Insuficiente 
□ Suficiente 
□ Bom 
■ Muito bom 



GESTÃO E ORGANIZAÇÃO DA ACÇÃO 

"Adequação da gestão do tempo" 

o -, 

□ Mau 
H Insuficiente 
□ Suficiente I 
□ Bom 
H Muito bom ! 

"Calendarização das sessões" 

□ Mau 
m Insuficiente j 

iQSuficiente | 
j 

InBom 
: 

I Muito bom ! 



"Adequação das condições de trabalho (espaço e materiais)" 
o 

o 

D Mau 
gl Insuficiente 
D Suficiente 
D Bom 
■ Muito bom ; 

"Satisfação com o clima das sessões" 

o 

□ Mau 
B Insuficiente 
□ Suficiente 
□ Bom 
H Muito bom

 : 



AVALIAÇÃO DA AVALIAÇÃO DA FORMAÇÃO 

"Adequação dos instrumentos de avaliação" 

o 

2 ! 2 

D Mau 
D Insuficiente 
D Suficiente ; 
D Bom 
H Muito bom 

"Adequação dos processos de avaliação" 

□ Mau 
S Insuficiente 
D Suficiente 
□ Bom 
■ Muito bom 
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